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הצטרפו
למשפחה המנצחת של
טרקטור המשא הנמכר בישראל!
עכשיו ב 24-תשלומים ללא ריבית,
אפשרות לטרייד אין.
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התמונות להמחשה בלבד .בתוקף עד  .30.9.19ט.ל.ח.

כותבים לנו
רק מפלגת העבודה־גשר

>

ב־ 17בספטמבר הולכת מדינת
ישראל לבחירות ,חמישה חו־
דשים בלבד אחרי הבחירות שהת־
קיימו באביב האחרון.
הוכח שוב בבחירות האחרונות כי
מה שחשוב זה גודל הגוש ולכן למי
שמאמין בעמדות של מפלגת העבו־
דה ,אין שום סיבה להצביע ל"כחול־
לבן" ,מפלגת אווירה שתתפרק
במהרה ,שמהווה סופרמרקט שכולל
קשת דעות אינסופית ,כולל אישים
מובהקים מימין – צבי האוזר ,יועז
הנדל ובוגי יעלון.
החיבור המרגש שייצר עמיר פרץ
עם גשר בהנהגת אורלי לוי־אבק־
סיס ,הוא בדיוק פריצת הדרך עליה
מדברים כל השנים בשמאל .חיבור
נפלא שמבקיע פתח חשוב מאוד
לאוכלוסיות שקשה היה להגיע
אליהן קודם לכן.
מי שתוקף את אורלי כימנית,
שוגה קשות פעמיים .פעם אחת –
להביא אנשי ימין להצביע עבור
מפלגת העבודה זה הדבר הכי חשוב!
פעם שניה – לפי מה שופטים ימין
או שמאל ,עמדה לגבי שתי מדינות?
אז אורלי בוודאי לא ימין .עמדות

חברתיות? אורלי שמאלית יותר
מרוב "השמאל".
המצע של העבודה־גשר שכולל
חינוך חינם מגיל לידה ,העלאת
שכר המינימום ,בנייה ציבורית לש־
כבות שהיום לא יכולות לחלום על
בית ומס עושר ,מהווה תעודת זהות
סוציאל־דמוקרטית מרשימה וחסרת
תקדים.
בתחום המדיני אף אחד לא יכול
להטיף לעמיר פרץ דבר .אדם שבי־
טא עמדות מתונות כראש מועצת
שדרות ומחוייב יותר מכל האחרים
לקידום הסדרים מדיניים.
מפלגת העבודה שהקימה את המ־
דינה ,את מוסדותיה המשמעותיים
והיתה המשענת של ההתיישבות כל
השנים ,חייבת להיות חזקה במיוחד
כאשר היא הופכת להיות רלוונטית
יותר ויותר לציבורים שאחריהם
אנחנו מחזרים שנים ארוכות .מפל־
גת העבודה הייתה תמיד הבית של
ההתיישבות והיא היחידה שמציגה
חבר קיבוץ במקום ריאלי (חגי רז־
ניק מרביבים ,לשעבר מנכ"ל משרד
השיכון במקום השביעי!) .לעבודה
שביעייה ראשונה מרשימה ביותר:

עמיר פרץ ,אורלי לוי־אבקסיס,
איציק שמולי ,מרב מיכאלי ,עומר
בר לב ,רויטל סוויד וחגי רזניק.
שביעייה שכוללת שלוש ח"כיות
מעולות – אורלי ,מרב ורויטל ,שר
בטחון לשעבר ("מר כיפת ברזל"),
עומר בר לב עם עבר ביטחוני
מפואר וחברי כנסת חברתיים מה־
מדרגה הראשונה – שמולי ,אורלי,
מרב ורויטל.
הנבחרת הנפלאה הזו חייבת ,אבל
חייבת להיות בכנסת הבאה!
לסיום שתי אמירות חשובות מאוד
 .1אם העבודה־גשר לא עוברת את
אחוז החסימה אין מהפך שלטו־
ני .לכן כל מי שחשוב לו שינוי
במדינה ,חייב להצביע רק עבודה־
גשר!
 .2אם העבודה־גשר לא תעבור את
אחוז החסימה ,מי שיהיה אחראי
לכך הם לא מצביעי "העבודה־
גשר" ,אלא אותם מצביעים שי־
בחרו "להעניש" את העבודה.
מאחל לכולנו בחירה ערכית וחכ־
מה ב 17/9/19
איציק חולבסקי ,ראש המועצה
האזורית מגידו

מתכוונים להצביע כלל.
עמיר פרץ בחר לחבור לגשר
ואורלי לוי בטענה שהחיבור הזה
יביא מצביעים מהימין ,תיאוריה
שאף סקר לא מוכיח אותה .המחנה
הדמוקרטי שבנוי ממרצ ואנשי בי־
טחון כמו יאיר גולן ,שלא קיבל את
הרמטכ"לות אך ורק בגלל אומץ
ליבו להגיד אמת על התופעות הפ־
שיסטיות בארץ .אהוד ברק שכותבים
עליו רבות ,אבל עד היום אין עליו
שום אשמה ושום תלונה מוצדקת
והכול זריקות בוץ עליו בגלל שהוא
מכיר את נתניהו מהסיירת ומישי־
בה בממשלה .פרופסור יפעת ביטון
במקור מקריית מלאכי ,פרופסור
למשפטים שמתמחה בביטוח לאומי.
הייתה מועמדת לבית המשפט הע־
ליון ולתפקיד מבקר המדינה ,ועוד
מועמדים מכול שכבות האוכלוסייה.
הפעם צריך לשקול בכובד ראש
להצביע בעד המחנה הדמוקר־
טי .הצבעה שכוללת תמיכה מלאה

המחנה הדמוקרטי

>

הבחירות הקרובות ־ב־ 17בס�פ
טמבר ,הן אולי הבחירות הדמו־
קרטיות האחרונות בישראל .אחרי
הבחירות ,במידה והליכוד ירכיב את
הממשלה  ,הדמוקרטיה תחטוף מכה
שממנה לא יהיה ניתן להתאושש .גם
השותפה מפלגת ימינה ,היא מפלגה
שממש מרמה את בוחריה .מאחורי
אילת שקד ובנט "הנאורים" ,באים
אנשים חשוכים הרוצים .מדינת
הלכה ,טיפולי המרה ומערכת משפט
על פי דין תורה .לדעתי ,ניצחון גוש
זה הוא אבדן מדינת ישראל כמדינה
דמוקרטית פתוחה שיש בה שוויון
לכול אזרחיה.
בגוש המרכז שמאל יש ארבע מפ־
לגות .על מפלגת כחול לבן אפשר
להגיד שהיא מנסה לרבע את המע־
גל והדבק היחידי שגם הוא חלש הוא

הרצון לשלטון .היא תתפרק מהר
מאוד לשלושה חלקים :יש עתיד,
שהיא מפלגה עם מוסדות סניפים
אג'נדה .מפלגת גנץ ,שהיא מפלגה
ימנית שאין לה בעיה לחבור לביבי
ולליכוד ומפלגת בוגי יעלון ,שהמ־
חבר אצלה זה שהיא חסרת תמיכה
ציבורית ואנשיה מאופיינים באנ־
שים ימניים שעבדו עם ביבי נתניהו
ולכן מתעבים אותו .כחול לבן כמו
שינוי ,ד"ש ,קדימה ,הן מפלגות חד
פעמיות שמתפרקות באותה מהירות
שקמות .עיקר הנזק שלהם הוא בפי־
רוק החברה ופגיעה אנושה במפלגות
היסטוריות כמו העבודה ומרצ ,שנ־
פגעות כלכלית ואינם יכולות לפ־
עול במשך ארבע שנים בגלל בעיות
תקציביות.
המפלגה המשותפת היא מפלגה

שכוללת ארבע מפלגות בעיקרן
מייצגות את האוכלוסייה הערבית.
הפערים ביניהן אדירים והאיחוד
שלהם הוא כתוצאה מהגדלת אחוז
החסימה .יש שם התנועה האסלמית
שדומה לבית היהודי הימני ויש שם
בל"ד שאינה מכירה בזכויות ישראל
להיות יהודית וכול אזרחיה .וישנם
חד"ש וטיבי שאיתם אפשר וצריך
לשתף פעולה.
שתי המפלגות העבודה גשר והמ־
פלגה הדמוקרטית היו חייבות ללכת
יחד הפעם .אבל בגלל מגלומניה
ודמיון פורה ,יו"ר העבודה החליט
אחרת ובכך מנע את רצון מנהיגי
מרצ ללכת בגוש אחד ולנהל קמפיין
משותף להגדלת הגוש ,בעיקר בש־
כנוע הערבים שחייבים לבא להצביע
הפעם ,ובאיתור אנשי שמאל שלא

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
18.50 X 33.50

,

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
תנועת המושבים
www.ihaklai.org.il
האיחוד החקלאי
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ארגון מגדלי הפרחים
www.ofek-israel.org.il
אופק
www.kib.org.il/yarok.html
קיבוצניק
www.israel.agrisupportonline.com
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

חפשו אותנו בפייסבוק
יום

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

הגורל
רקעותייך בידך!
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בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
דרך אנשים.
פורצי
של
מוצרים

וצים

בינואר

במסעדת המלון

צהריים עשירה
התכנסות וארוחת
בה בראייה
13:00-14:00
והשימושים
המושבית
הנחלה
ישראל – 1265
14:00-14:45
מקרקעי
החלטת מועצת
14:45-15:30
קפה ועוגה
הפסקת
15:30-15:45
להחלטת מועצת
הוראות ביצוע
15:45-16:30
השונים בבניה
והתשלומים
המיסים
16:30-17:15
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:30
בהחלטות מועצת
שמאיים
היבטים
17:30-18:15
בהורשת נחלות
נבחרות
סוגיות
18:15-19:00

לאומית –
שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

למגורים
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תש

ב

חקלאית בנחלה

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

מס' 3

מות

ליז

מסליקון

המוצרים ובריאותם
מנחירות
ומשווקת
לשון
מבד
רפואילסובלים
חייהם
.CE
מייצב את
לשון
סיפאפ
מייבאת  FDAו -באיכות
קלינית בשינה.
SleepW
העולם ,פותרהסכנה
מייצב
מדיפדיה
מארה�ב!
מסיכת
ומוכח
מערביים שלמשמעותי
משמעותית את טיפולים
יעיל נשימה בינוני בכל
eaver
חברת
הנמכר
פתרון
ניתוחים,
שיפור
בינלאומיים
בעולם
מדום רפואי
לחולל
CPAP
הנחירות ומפחית ללא
אומסיליקון
אמריקאי
בינוני
וביכולתם
מכשירים
הטובה ממסכת נוחה?
בעיית נשימתי
הראשונה של
סיפאפ ושקט
במעבדות
פולשניים או
לדום
סובל
ידי
קשיחה ולאהבחירה
רכה
קטן סוללות
וטכנאים
מסובכים .מומלץ עלרופאי
מכשיר
הבד הבתחום
היא
המייצב אוזן גרון,משפחה
 SleepWeaverרופאיםמסכת
מהפכניתהסובלים
אוטומטיגם על
והולך של
נשימה
92%
המערבי.
רופאי אףורופאי
המצאה לחולים
שעובד
שיניים יעילות של ר ו ת
מסכת גדל
ולדום
נחי
מספר בעולם היא ומסייעת
נשימה
לבית גרם
בזכות
ב
שינה
SleepWeaver
460
לנחירות מחוץ
י פ ו ל דום באישור
וביצועים
השינה
במשקל
בט
ובתסמונת
בשינה .הישראלי
סוףבשינה גם
קולה( סוללה
רפואת
נייד
. APNEA
חמצן
בינוני הבריאות
אוטומטי פחית ולפעול על CPAP
)כגודל תיק למכשיר
מ-
הפדרלית
משרד
מחולל
)אמ�ר(.
מכשיר CPAPמזערי
להכנס לכל חשמל!
התעופה
נייד ללא
גודל
בלבד,
גדולים ,היכול שעות ללארשותבמטוסים.
חמצן
גבולות
16-8אישור של
לסובלים
Airsep
לשימוש
למשך
מנחירות
חברת שוקל
הנייד יש
מאושרים
דנטלי
החמצן של)ארה"ב( תוכלו
התקן נחירות
FAA
מחולל  FOCUSמהיום סדר
לסובלים
דגם גרם בלבד.חייכם לנהל לטוס
רפיסות
למניעת
ינוסיטיס
 700לשגרת
לנסוע ,לטייל ,פרק
עקב האווי ר
לבית לכל
מס לניקוז
לחזור
מתהוות בנתיב בזמן
יום רגיל ,מחוץ
נשפן האף
בעלי
נחירותרקמות רכותהתחתון .רפויים
ולשהות
שתחפצו .הניידים
לסובלים
מערות מסינוסיטיס,
התעופה
הגרון הלשון צונחת
של
ריאות
החמצן
אלרגיות
רשות מאושרים
באחורי שרירי הלשון וחוסמת
זמן מחוללי
ממחלותלניקוז
השינה
לסובלים באף ,נשפן
ולעיתים קרובות הגרון השאיפה
כלאישור של FAA
האחורי של
הקלהסתום ,גודשבאמצעות ביותר
במטוסים .המכשיר
רטט
נחיריים
נשפן
הפדרלית
האוויר ,יוצרת
הריאות מהריאות אף כרונית היעיל
וההפרשות
לשימוש הטענה של למצת
באזור הצר
מרחיב נחירות
לחלק נתיב האוויר
ליחה ושיעול ונזלת המכשיר
ביתי וגם
האוויר
הנחירות.
את
והנשיפה של הרכות
למניעת סתום
אופציות
לפנות נשימה
הנזלת נתיבי
לאף
באמצעות
הרקמות ואת מקדם
לשקע
מסייע מקוצר
ריאות לסילוק האף,
בגלל אף באף
הינן
רחבת
של נתיב האוויר ZQuietהתחתונה
לסובלים
ברונכיט ממערותהסינוסים
ממחלות
הרכב.
וגודש
Airmax
הנשיפה  ,ה הנזלת
האוויר
שלההתקן הדנטליהלסת
ההולנדי ביותר
ליחתי .לסובליםאסטמה ,ציסטיק וחללי בכוח ריסוק הרטט
בעדינות את את נתיבהרקמות
הנחירייםהמתקדם הנובעת
הקלה- COPDאמפיזמה ,נשפן שימוש האוויר,באמצעות האוויר
מרחיבהרטט של
קדימה,
באמצעות ביותר נתיבי
מעברי
כמו
מרחיבהפיתוח הנחירות ולסובלים
בטיפות אף
ומפחית את האחורי.
וההפרשות
כרונית,
בתוך
פיברוזיס,המכשיר היעיל הכיח
הוא בעייתהנחיריים אלרגית
ומתאים
בגרון
והוצאת נתיבי שמייצר צורך
לפתרון
הרכות
אחרות תוצרת
נזלת
ללא
מהיצרות
לריאות
מדפנות החזה באף
באף ,באף .ביותר גם
ובתרופות וילדים.
לריסוק
וההפרשות מחוץ לביתהריאות
היות
מגודש עקומה יעיל
למבוגרים
לניקוי למבוגרים
ומחיצה נמצא ספורטאים יותר
האוויר אל
גרמניה.
איירמקס ביצועי נשימה טובההצורך
ומסייע ומתאים
גרמניה.
בשיפורמאפשר ומונע את הפה.
והסמפונותתוצרת
לנשימה דרך מקל
והוא האף
ולילדים.
דרך
איירמקסבמניעת
במעבר נמצא כי בהריון בשינה.
בנוסף נשים נשימה
מאוד על ותעוקת
נחירות לנחירות!

אופ

לא

60

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

והקו

להונאה לכאורה

גיליון • 102
דצמבר 2014

בנצי
ליברמן" :נ
מ
( שפטי מול ה פתח בהליך
שבראשו עומדמרכז החקלאי
עמ' 10שלום שמחון)"

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
ועוגה
ההשתתפות ביום צהריים וכן קפה העיון מראש.
עלות
ארוחת
ליום
ההרשמה.
הינה .₪ 300
להירשם ולשלםבהתאם לסדר
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-6133945
מספר
משלמים
בטלפון:
מראש אשר
בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד גדעון משרד עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של
www.beno
או באתר
r-law.com
בכתובת:

שיתו
ולדום

ושימושים
כהןמדוע עליזה
ירושה
המושבי
מגורים ,בסקטור
אינה עובדת
חקלאייםראו עמוד  3למתיישבי המושביםעוד
אשר מיועד
בהתאחדות
בטבת תשע"ה חקלאי
13.03.13
בתאריך
עמ'ישראל?
  2015י'
יום עיון

מקרקעי ישראל

נואר 5

1

03-6133945
03-6133946

office@benor-l

aw.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
מקרקעי ישראל
לסקטור
של מועצת
ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה 979
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

העתיד שלכם

מושבים והה

עיון בנושא

במרכז לרישום

משבצות:

עיתון

הקיב

ועון

שב

מה ע
שתה "יועצת
טעהמנכ"ל" ב
ארוע
ימות יין שפיתח,
כנולוגיה
בפא???ריס?
עמ' • עמ'
עבור הט יותר

medsh

op.co.

נטרנטil :

• 03-97

מרחיב
סוף
–
איירמקס לסובלים סתום
נחיריים באף ואף
מגודש לזוג:

היתר
שדה יבול גבוה
הישגיו ,ביןומניבים תפוחי
אדמה .צילום:
חקלאות על מהר יותר
צפריר ניר
yeruki
לנדאו ל
הגדלים
m.tmags@gm
וקוראת
זכרים בלבד
בפרס
14
ail.com
שגיא זוכהסרטנים
בחיפה,
בדוא"ל:
אמיר עמ'נולדים
פרופ' יותר?
מצעותה
הגפן
צור קשר
טית
שבא
במייל,
בבית מוקר

אתר אי

9-471

המחיר בלבד!

₪139בסופר-פארם
המובחרים.
להשיגהמרקחת
ובתי

שירות

23

לקוחות

ארצי1 :

yeruki
כעת
וד
מתמיד!
המוצגתברה שוויונית צילוםm.t .???:
ירוקים
@mags
לתערוכה כינון ח
gmail.
וידוי ,למען
ותאי שנשחקו,
com
גניה
א"ל:
של ד תיים
בדו
אייקוניתתיים והתרבו מושב קשר
צור
המרפסת ה החבר
במייל,
טיים,
העיתון
מתחברים הפולי
החיים
כיצד
בלת
ערכי
מיד! לק
שינוי
ל
מת
צילום חני סולומון קים
ירו

משרד הח
קלאות נגוע
אמנון
ליברמן ,יועץ בשחיתות?
ב
השר שמיר
מעצר בית • ה
מנכ"ל רמי כהן
נעצר לשבוע
עמ' 18

לקבלת העיתון

פרטים

מלאים בעמ' 11
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יוני

2014

בגוש ,מאבק בלתי מתפשר למען
הדמוקרטיה ,זכויות אדם ,פריפריה,
פתרון מדיני .אני קורא לכל תושבי
התנועה הקיבוצית הצביעו למח־
נה הדמוקרטי אותיות בקלפי מרצ.
הפעם.
גיורא ברעם ,רוחמה

תוקפנות
לעניין ,לא
לאנשים

>

אני עונה על תוקפנות אישית,
פעם אחת בלבד ואפילו בחרי־
פות .זאת ,על מנת לתמוך בסיכוי ,כי
אולי הייתה טעות .אך כאשר מתב־
רר שמדובר בשיטה ,עליך לוותר.
אם האדם הוא נושא הדיון ולא תכני
הפלוגתא ,חריפים ככל שיהיו ,ברור
שהאמרה" :המקלל נמצא מקלל את
עצמו" ,פוסלת כל אפשרות למצות
את הדיון .כך גם ביחס לדבריו של
גיורא ברעם אלי אישית "( -הזמן
הירוק" .22.08 ,ו־ .) 05.09מעניין ,כי
בתעמולת בחירות אותה שמעתי די
במקרה ,נהגו בתוקפנות אישית מה־
סוג הזה רק בתשדירי הליכוד .אני
ממליץ כמובן בכל לשון של המלצה
לרשימה הדמוקרטית להקפיד ,שלא
יחדרו הדרכים הללו לפעילות הב־
חירות מטעמה .רק התוכן ,לא האנ־
שים!
גדעון שפירא ,עין השופט

עורך :יעקב לזר  • Lazar@nachshon.co.ilמנהלת עיתון :פרימה זילברמן • עיצוב ועריכה גרפית :בני בנגלס
כתבים :ארנון אבני ,עלי קדם ,שוש גרץ ,חני סולומון ,יובל דניאלי ,אברהם שרון ,אבנר רון • הפקהttova@kenes :־ media.comטל' 7457405־074
פקס' 7457499־ • 074מזכירת סניף דרום :אנה רייזנקינד
יועצי פרסום :יעקב קניאל 4557780־ ,054שי מזרחי 6866619־ 050יורם טביבי2773132 ,־052
מודעותttova@kenes :־ • media.comהמערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

חפשו אותנו בדף הפייסבוק :הזמן הירוק ,קו למושב ,יבול שיא ,הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי המערכת והמנהלה היוצרים  6אור יהודה •
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק ,לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן במאגר מידע ,לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל חלק מן המודפס בעיתון הזה.
סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.
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ניר מאיר הגיש את מועמדותו לכהונה
שנייה כמזכ”ל התנועה הקיבוצית:
"צריך מנהיגות עם ניסיון"

>

מזכ"ל התנועה הקיבוצית ניר
מאיר הגיש ביום חמישי האחרון
לוועדת הבחירות לראשות התנועה
הקיבוצית את המסמכים הדרושים
להתמודדות לכהונה שנייה כמזכ"ל
התנועה .למסמכים צורפו למעלה
מ־ 1,100חתימות של חברות וחברי
קיבוצים מלמעלה מ־ 120קיבוצים
ובהם חברי כנסת בהווה ובעבר,
ראשי מועצות אזוריות ,מנהלות
ומנהלים בכירים בתחומי הכלכ־
לה ,החברה ,החינוך והתרבות ועוד.
בין החותמים שר החינוך לשעבר
אהרון ידלין ,אשר כיהן גם כמזכיר
התק"ם ,אריק רייכמן מזכיר התק"ם
בעבר ,ח"כ אלון שוסטר ,מזכ"לי
התנועה הקיבוצית בעבר ,נתן טל,
וולוולה שור ,אחד עשר ראשי המו־
עצות האזוריות הקיבוציים  -גיורא
זלץ ,אופיר ליבשטיין ,גדי ירקוני,
אסיף איזק ,ניב ויזל ,אריה כהן ,חנן
גינת ,ניר זמיר ,יורם קרין ,איציק
חולבסקי ועמוס נצר .בין החותמים
גם יו"ר מועצת החלב מיכל קראוס,
ראשת אגף חינוך בעבר גבי אסם,
מנכ"ל ברית פיקוח ירון רייכמן,
מנכ"ל המשביר ויו"ר קמע אודי
פלד ,אהובה לאור שניהלה את סמי־

נר הקיבוצים ,סמדר שביט ,שניהלה
את המכון ליעוץ ארגוני ,ד"ר שרה
אדום ושורה ארוכה של נושאי תפ־
קידים בכירים בקיבוצים ומאות
חברות וחברי קיבוצים .המליצו על
ניר מאיר גם כמה מהצעירים שנ־
חשפו בפרויקטים התנועתיים ובהם
תהילה בר אור מרגבים ,תמר קציר
מבית אורן ,מור בן יוסף מפלמ"ח
צובה ,טל ברגר מחמדיה ורבים נו־
ספים.
"בתום קדנציה ראשונה מלאת
עשייה ,אתגרים ,הצלחות ומאבקים
ציבוריים ועשייה למען התנועה
הקיבוצית וכלל חבריה ,אני גאה
להציג מועמדותי לבחירה לקדנ־
ציה שנייה בתפקיד מזכ"ל התנועה
הקיבוצית" ,כתב ניר מאיר לוועדת
הבחירות" .בתום הקדנציה הנוכחית
כמזכ"ל התנועה ,אני יכול להישיר
מבט אל ציבור חברות וחברי הקי־
בוצים שעה שאני מבקש את אמו־
נם מחדש ולומר להם כי מצבה של
התנועה טוב היום יותר כמעט בכל
פרמטר ,משהיה עת נכנסתי לתפ־
קיד".
המכתב מסתיים בנימה אישית:
"יותר מידי פעמים בעבר ,שימש

תפקיד מזכ"ל התנועה כמקפצה או
כפרס ניחומים בדרך אל הכנסת
או לתפקידים ממלכתיים אחרים.
כאשר העמדתי עצמי לבחירה לפני
ארבע שנים הבטחתי לציבור חברות
וחברי הקיבוצים ,כי תפקיד מזכ"ל
התנועה אינו תחנה בדרך ואינו מק־
פצה לשום תפקיד אחר .בתום הקד־
נציה הראשונה ,ועת אני מגיש את
מועמדותי לקדנציה שניה (ואחרונה,
בהתאם לתקנון התנועה) ,אני יכול
להסתכל לחברות וחברי הקיבוצים
בעיניים ולומר להם שעמדתי במי־
לתי ובמבחן הזה".
ועוד" :אני מבקש מחברות וחברי
הקיבוצים לאפשר לי להשלים את
המשימות בהן התחלנו .הקיבוצים
נמצאים היום בנקודת שיא של כל
הזמנים .יש כיום בקיבוצים יותר
חברות וחברים ,יותר ילדים ,יותר
בתים והרבה הרבה יותר משאבים,
מאשר בכל נקודת זמן קודמת.
ההישגים הללו הושגו על ידי כו־
לנו בעבודה קשה ,למרות ואף על
פי שורת גזרות ו'רפורמות' מצד
הממשלה .במשימה זו אנו מצלי־
חים ,לפעמים כנגד כל הסיכויים".
לגבי העתיד" :השנים הקרובות

ניר מאיר מגיש את מועמדותו" .מבקש מחברות וחברי הקיבוצים לאפשר לי להשלים את
המשימות בהן התחלנו"

הולכות להיות מאתגרות .מחד,
התנועה הקיבוצית ,חזקה ויציבה
היום יותר מתמיד ,ומאידך ואולי אף
בשל חוזקנו הגדול ,הפכנו למטרה
אותה סימנה הממשלה והפקידות
הממשלתית בזירות פעולה רבות.
בחקלאות ,במיסוי ,בבניה ומעל
כולן בשמירה והגנה על אורח החיים
הייחודי שלנו כקיבוצים ,כקהילות,
כקואופרטיבים ,וכחברה קיבוצית".
"ימי הזוהר של התנועה הקיבוצית
הם היום .עלינו לוודא כי לא נשוב
עוד לעולם לתחתית ממנה הצלח־
נו אך בקושי להיחלץ .זו לא העת
להרפתקאות ,זו העת לניסיון .זו לא
העת לחלום ,זו העת להגשים .זו לא
העת להמר ,זו העת לבנות .זו לא
העת לדיבורים ,זו העת למעשים.
לכן אני מתמודד לכהונה נוספת
כמזכ"ל התנועה הקיבוצית".
ניר פירט את ההישגים הבולטים

של ארבע השנים האחרונות :בראש
ובראשונה הפשרת הבניה במסגרת
הרחבה שיפור והארכת הסדר הבי־
ניים עד שנת  2021ופריצת המצור
על היתרי הבניה בקיבוצים מצד
רשות מקרקעי ישראל עבור קיבו־
צים מתחדשים לצד שבירת תקרת
תמ"א  35והגדלת מספר יחידות
הדיור בקיבוצים רבים .תחום נוסף
הוא סיוע לאחרוני הקיבוצים שהיו
זקוקים לכך ,בהיחלצות מהמשבר
הכלכלי ויצירת שיתופי פעולה אזו־
ריים עם המועצות האזוריות והאר־
גונים הכלכליים לתועלת הקיבוצים
וחבריהם לצד תרומת משמעותית
לחברה הישראלית במגוון רחב של
פעילויות.
הצגת המועמדים בפני ועדת הב־
חירות המרכזית תהיה ־ב־ 15בספ�ט
מבר .הבחירות יתקיימו ־ב־ 17בד�צ
מבר.

תנועות הנוער הפגינו למען אברה מנגיסטו

>

עודד הון

"אברה עדיין חי"" ,שחררו
את אברה"" ,מתגייסים למען
אברה" ,"WHERE IS AVARA" ,זעקו
הסיסמאות על גביהן של חולצות
מאות חברי תנועות נוער שהתא־
ספו ביום ראשון השבוע ברחבת
מוזיאון תל אביב לאמנות ,כדי
להזכיר לממשלת ישראל ולחב־
רה הישראלית ,כי אברה מנגיסטו
נמצא כבר חמש שנים בידי החמאס,
בלי בדל ידיעה על מצבו.
אברה ,33 ,המעורער בנפשו,
חצה את הגבול ליד קיבוץ זיקים
ב־ 7בספטמבר  .2014חיילי צה"ל
צפו בו ,אך עקב טעות בזיהוי לא
עצרו בעדו .בניגוד למאבק על
שחרורו של גלעד שליט בו הש־
תתפו מאות אלפים ,שבסופו הגיע
השחרור ,המאבק ביחס לאברה מנ־
גיסטו זוכה לפעילות מעטה ואף
לאדישות מסוימת בחברה היש־
ראלית ומצד ממשלת ישראל ,כנ־
ראה מתוך ידיעה על גובה המחיר
שישראל תיאלץ לשלם בשחרור
אסירים פלסטינים.
אילן מנגיסטו ,אחיו של אברה,
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מעגלי השיח של חניכי תנועות הנוער למען אברה מנגיסטו

סיפר לחברי תנועות הנוער שה־
תאספו ברחבת המוזיאון על סבלה
של המשפחה ובעיקר סבלה של
האם .למרות הקשר של המשפחה
עם ממשלת ישראל ,הטענה היא
שלא מיידעים אותה מספיק במה
שנעשה .ורגה אייסה ,ממנהיגיה
הרוחניים של העדה האתיופית,
מתח ביקורת על חברי הממשלה

וחברי הכנסת שאף אחד מהם ,למ־
רות הפניות ,לא התגייס ברצינות
למאבק לשחרור אברה" :אם אכן
כל ישראל ערבים זה לזה ,אנח־
נו לא רואים זאת במאבק למענו
של אברה .גם התקשורת שאמורה
להיות כלב השמירה של הדמו־
קרטיה לא מקדישה מספיק מקום
לעניין".

מאות חברי תנועות הנוער ישבו
במעגלי שיח על שטיחים שמילאו
את הרחבה ודיברו על חשיבות
המאבק למען שחרורו של אברה.
ליאל מסלה ,מהעדה האתיופית,
חברת תנועת "הנוער העובד והלו־
מד" בעבר כחניכה ,שרתה בנח"ל
והיום היא רכזת ארצית במחלקת
התנועה לנושא העדות האתיופית

והעולים מרוסיה" :מעגלי השיח
האלה נועדו להשפיע על החברה
הישראלית לקבל מידע וגם להצט־
רף למאבק למען אברה ותוך כך גם
להשפיע על הנהגת המדינה שתע־
שה הרבה יותר בנושא".
שלו ג'מבר ואלעד סנבסטה,
העומדים לפני גיוסם לצה"ל ,שנ־
טלו חלק באירוע ,מתגוררים בנאות
אפרידר באשקלון ,מקום מגוריה
של משפחת מנגיסטו ,אמרו" :הפ־
עולה של מעגלי השיח היא בעיקר
כדי לעורר ולעודד את התודעה
של החברה הישראלית בעניינו של
אברה .צריך להפעיל את הנושא
ברשתות החברתיות לתמיכה במא־
בק"
גם בתנועה הקיבוצית לא מוכ־
נים להתגייס כתנועה בנושא של
אברה ,אומר על כך מרשק הפו־
על למען שחרורו" :יש התגייסות
של קיבוצניקים למאבק אך רק
כבודדים .הפעילות לקבלת מידע
ושחרורם של אלו הנמצאים בידי
החמאס צריכה להתייחס לכולם:
אברה מנגיסטו ,הדר גולדין ,דורון
שאול ושני הבדווים הנמצאים בידי
החמאס".
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עבר שבוע

• יעקב לזר

הקלף המנצח נגד גנץ הגיע ארצה במבצע מורכב
רן כרמי בוזגלו הוא פעיל חברתי ימני .אתם
אולי זוכרים אותו ניצב עם מגפון בחזית
המאבק לטובתו של אלאור אזריה .פעם
הוא היה רק רן כרמי ,אבל ב־ 2015הוא
הוסיף לשם משפחתו את בוזגלו ,לאות
הזדהות עם הציבור המזרחי בישראל ,שא־
נשי רוח ואקדמיה משמיעים נגדו "אמירות
מחרידות" .
למה הוא מתארח פה השבוע? כי כרמי
בוזגלו הביא ארצה את הקלף המנצח במא־
בק של הליכוד נגד כחול לבן .ביום רביעי
האחרון פגשתי באתר רוטר־נט את הידיעה
הבאה" :גב' נאווה ג'ייקובס הגיעה לארץ
במבצע מורכב וחשאי עליו פיקד הפעיל
החברתי רן כרמי בוזגלו .כזכור טוענת
ג'ייקובס שהמועמד לראשות הממשלה מר
בני גנץ ,הטריד אותה מינית בעת שלמדו
בכפר הירוק.
"בוזגלו מבטיח ,שהפרטים שיחשפו בקרוב
יטלטלו את המדינה וישפיעו על תוצאות
מערכת הבחירות הקרובה' :מעבר למ־
חויבות לתבוע את עלבונה של נאוה ,אנחנו
מתכוונים לאתגר את מצביעי (ובעיקר

מצביעות) 'כחול לבן' ולאלץ אותן לה־
ביט במראה .נאוה עברה שבעת מדורי
גיהנום לרבות איומים על חיה .למרות זאת
מתייצבת האישה האמיצה הזו ומתעקשת
על האמת שלה שהיא גם האמת של כולנו".
למה הבאתה של ג'ייקובס ארצה הייתה
"מבצע מורכב"? ברור  -צריך לקנות כרטיס
טיסה ,לבדוק שהדרכון בתוקף ,לארוז
מזוודה ,לדאוג להסעה לנמל התעופה.
במקרה של ג'ייקובס המורכבות כוללת גם
סידורי שהייה בארץ ובעיקר שאלת המימון
– הטיסה ,השהייה ,התשלום לעורכי דין.
ומדוע המבצע חשאי? כי אם תומכי כחול
לבן היו יודעים ש ג’יקובס מגיעה ארצה,
הם בוודאי היו מנסים למנוע את בואה ככל
יכולתם .ומה אנשי שמאל מסוגלים לעשות
כדי למנוע את הגעתם ארצה של אנשים
שהם לא חפצים ביקרם ,אנחנו כבר יודעים.
("רבין רצח ניצולי שואה באלטלנה" ,צייץ
השבוע בנו היקר של ראש ממשלתנו).
ג'יקובס טענה כזכור ,שגנץ חשף את אבר
מינו בפניה בהיותם תלמידים בפנימייה
בכפר הירוק ,ובכך "הרס את חייה" .גנץ

הכחיש את הסיפור ,טען כי מדובר בעלילת
דם ,והגיש נגד ג'ייקובס תביעה על לשון
הרע בסכום של חצי מיליון שקלים .בהמשך
הפרשה נחשף ,כי שרת התרבות מירי רגב
הייתה בקשר עם ג'ייקובס ,ואנשיה של רגב
סייעו לה לפנות לתקשורת.
"הולכת להיות פה רעידת אדמה" ,הב־
טיח כרמי בוזגלו עם הגעתה של ג'ייקובס.
"מרגע זה תתחיל מערבולת – אנו הול־
כים לזעזע את המדינה ונציב מראה מול
כל נשות השמאל שלא יצאו להגנתה של
נאווה".
ג’יקובס הגיעה ביום שני שעבר ולפי הדיווח
באתר חרדים ,הגישה עם בואה תלונה
במשטרה נגד גנץ" .הבוקר (חמישי שעבר)
בכוונתה של ג’ייקובס לחשוף את הפרטים
המלאים של הפרשה ,פרטי התלונה והטע־
נות נגד גנץ" ,נכתב באתר.. .
יום שני ,אחה"צ .שבוע אחרי שג'ייקובס
אתנו" .הזמן הירוק" נשלח לדפוס .עד עתה
אין שום סימן לרעידת האדמה ולמערבולת
שהבטיח לנו פעיל הימין רן כרמי בוזגלו.
אולי זה עוד יגיע ,ואפשר שלא.

העונש למי שמראיין פרשן ימני
רון קופמן הודיע ברביעי שעבר ,שהוא
עוזב את שידורי האקטואליה ברדיו 103FM
 .הצעד המחאתי של קופמן הגיע לאחר
שהוא ועורך התכנית "רון קופמן וינון מגל"
ב־ 103FMהושעו ליומיים ,שתי תכניות,
בעקבות ראיון שערכו עם הפרשן יעקב
ברדוגו .מנהלי התחנה נימקו את ההשעיה
בכך ,שהשניים "לא הקפידו על כללי הת־
חנה ,שמבקשים אישור הנהלה על העלאת
שדרים או פרשנים מתחנות רדיו מתחרות".
שותפו של קופמן לתכנית ,ינון מגל ,לא
הושעה ,את קופמן החליף בן כספית.
בחשבון הטוויטר שלו כתב קופמן" :חבל
לי ,אבל לא אשתתף יותר בשידורי אק־
טואליה ברדיו  . 103FMההשעיה שלי
הייתה פארש .אדם בן  60חייב לשמור על
כבוד עצמי  -אם המנכ"ל שלו לא מגן על

המוניטין שצבר ב־ 38שנות עבודה בסחלה
הטיפשורתי ,במגוון תחומים .היה כיף בחו־
דשיים האלה עם ינון מגל והצוות בראשות
סער פלסנר .אז תודה ,מהלב" .ינון מגל
הגיב בציוץ משלו" :חבל .נהניתי לעבוד
איתך קופל'ה .יש לך הומור ,אתה מבין ענין,
יודע לגנוב סוסים ,מבין שאנחנו בהופעה
ובא ליהנות תודה".
לאחר שהתפרסם עניין ההשעיה ,צייץ
שמעון ריקלין ,עיתונאי ערוץ " :20ידעתם
מה העונש ב– 103על מי שיעז לראיין את
ברדוגו? השעיה .רון קופמן לא ישדר הבוקר
כי העז לראיין פרשן ימני .אומרים שגם בן
כספית מעורב במחאה נגד ברדוגו .מחכה
לעצומות העיתונאים בעד חופש הביטוי".
לאחר הודעת הפרישה של קופמן הגיב רי־
קלין" :זה בגלל בן כספית שרצה עוד רצועה

חוק המצלמות התקבל בממשלה
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להכניס לביבי .יצאת גבר".
אם הייתם זקוקים להוכחה נוספת עד
כמה מקופחים אנשי ימין בתקשורת ,הרי
לכם הוכחה  -מי שמעז להעלות לשידור
את פרשן הימין ומגן נתניהו יעקב בוזגלו,
מושעה מיד מהתכנית .רגע – אבל איך זה
מסתדר עם זה שהשעו דווקא את המגיש
משמאל ,קופמן ,ולא את המגיש מימין,
מגל? ומה בנוגע לטענה של מנהלי הת־
חנה ,שהעלאה לשידור של פרשן מתחנת
רדיו אחרת ללא אישור ,היא הפרה של כללי
 ?103FMיש לריקלין דוגמא הפוכה  -ש
ב־ 103FMהעלו לשידור פרשן שמאלני
מתחנת רדיו אחרת ,ואיש לא הושעה ולא
הוטלו שום סנקציות? אין לו והוא לא צריך.
ריקלין הרי ידוע בכך שהוא מקפיד הקפדה
יתרה על שמירת אמות מידה מקצועיות

ברדוגו .לקראת הבחירות ,הרחיבו לו בגלי צה"ל את
משבצת השידור

בכל הקשור לעבודתו העיתונאית .בולט
במיוחד לעניין זה הריאיון שערך עם שרה
נתניהו במרס .2017

יותר ברדוגו
אגב פעולות ללא אישור .לפני הבחירות
הקודמות ,בינואר השנה ,הצטרף הפרשן
הפוליטי הבכיר של גלי צה"ל יעקב ברדוגו,
ללא אישור ,למסע הבחירות למען הליכוד
של שרת התרבות מירי רגב .מפקד גלי
צה"ל שמעון אלקבץ ,שמע ,חמתו בערה
בו והוא הטיל על ברדוגו עונש כבד – הוא
זימן אותו אליו לשיחת הבהרה .השיחה
הועילה ,שכן בשבוע שעבר הרחיב אלקבץ
בחצי שעה את זמן השידור של יומן הערב
של גל"צ ,אותו מגיש יעקב ברדוגו (כשלצדו
גם ירון וילנסקי) .התכנית משודרת מעתה
מחמש אחה"צ עד שש וחצי ,שעות שאנ־
שים רבים נוסעים ברכבם הביתה ,בחזרה
מהעבודה.
"לתכנית קראו בעבר 'חמש בערב' ,והיא
נחשבה ליומן שסיכם את חדשות היום",
כתב עליה ד"ר יובל דרור ב"העין הש־
ביעית"" .כיום קוראים לה 'וילנסקי את
ברדוגו' ,והגיע הזמן להודות ,שמדובר
בתכנית אישית של יעקב ברדוגו ,שבה הוא
מדי פעם נותן לירון וילנסקי ולמרואיינים
שהם לא הוא ,לדבר .נחמד מצדו" .ועוד
כתב דרור" :אחרי שהאזנתי לתכנית ,הייתה
לי תחושה שברדוגו מנהל אותה משלושת
הצדדים שיש בתכנית רדיו :הוא גם קובע
מי יהיו האורחים ,הוא גם המראיין הראשי
שלה ,ובשל השיטה שבה הוא מראיין –
הוא למעשה גם המרואיין הראשי .משום
מה ,הוא טרם השתלט על עמדת האנטנה
שדרכה משודרת התכנית" .כל מי שמעלה
על דעתו אפשרות ,שהרחבת נפח השידור
של ברדוגו בגל"צ ,שבועיים לפני ה־17
בספטמבר ,נעשתה כדי לקדם את הדוב־
רות של אחד הצדדים במערכת הבחירות
הנוכחית ,עושה זאת על אחריותו בלבד.
ברדוגו ,כידוע ,מופיע כפרשן גם ברשתות
הטלוויזיה שלנו.
רעיון :מכיוון שהיועמ"ש אביחי מנדלבליט
מתנגד נחרצות לחוק הצבת המצלמות בק־
לפיות אותו מריץ נתניהו בהליך מזורז ,והוא
לא היסס והגיע לישיבת הממשלה ביום
א' השבוע כדי להשמיע ולנמק את התנ־
גדותו ,זו ההזדמנות לפטר אותו ולהיפטר
ממנו ,ולמנות יועץ משפטי חדש לממשלה
במקומו .עו"ד יעקב ברדוגו הוא מועמד
ראוי לתפקיד .במקרה כזה תיחסך מאתנו
המחלוקת – כן חסינות לנתניהו ,לא חסינות
לנתניהו .ברדוגו בתפקיד היועמ"ש ואנגלמן
בתפקיד מבקר המדינה ,יהיו ללא ספק צמד
מנצח.

בבחירות הקרובות

רק אנחנו נדאג לעצמנו.
מפלגת צומת תפעל בכנסת ה 22 -לחיזוק החקלאות והכפר ולהגנה על זכויות
המושבים ,החקלאים והקיבוצים במרחב ההתיישבות ,לשמירת אורח חיים כפרי.

צומת -התיישבות וחקלאות .עקרונות המפלגה.
אנו מתחייבים לפעול למען:
 .1יישום זכויות בעלי הנחלות בקרקע תוך
ביטול מעמד העבדות הנקרא "בר רשות".
 .2ביטול מיידי של תקנה  .116ביטול צווי
ההריסה ,הקנסות וכל כתבי האישום
שניתנו על יד רמ"י.
 .3ביטול חוק עובדים זרים בחקלאות .ביטול
מדור ”התשלומים“ הפועל מרשות
האוכלוסין בכל הנוגע לשכר העובדים
הזרים בחקלאות.
 .4חיזוק החקלאות ושמירה על ריאות ירוקות.
הפסקת הפקעת קרקעות חקלאיות
וסיפוחם לערים לצרכי בנייה.
 .5הקמת שוק סיטונאי מודרני בחקיקה,
באחריות ובניהול החקלאים.
 .6הגבלת מחיר המים בחקיקה לשימוש חקלאי.
 .7שינוי מיקום וגודל הפל"ח.

 .8מאבק בלתי מתפשר בפשיעה החקלאית.
 .9ביטול הורדת מכסים ועצירת הייבוא של
תוצרת חקלאית.
 .10הסדרה בחקיקה של ענף הלול ,הפטם
והחלב על מנת לאפשר למגדלים
להתפרנס בכבוד.
 .11פיתוח והרחבת היישובים לטובת דור ההמשך
וקליטת אוכלוסיה צעירה.
 .12הקמת מתקנים סולאריים על הקרקע
במשק החקלאי.

זץ
התיישבות וחקלאות

התיי צומת
שבות וחקלאות

נאבקים על הפרנסה

מצילים את הבית
12.9.2019
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מפגש של "פרלמנט השלום" עם יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן ,בלשכתו ברמאללה2018 ,

"זכות השיבה" אינה
מכשול לשלום  -פשרה
עליה היא בהישג יד!

ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד א־שתייה ,במפגש עם ח"כים לשעבר ,רמאללה26.07.2019 ,

תגובה למאמרו של אורי הייטנר" ,מהות הסכסוך""( ,הזמן הירוק"  .)29.08קביעתו של הייטנר ,שהנושא המרכזי מבחינתם של
הפלסטינים ,עליו הם אינם מוכנים לוותר בשום אופן ,הוא "זכות" השיבה" – מנוגדת לעובדות ,לעדויות רבות של משתתפים במשאים
ומתנים ,ולהסכם ג'נבה

>

ענת מאור

לספרם של עדי שוורץ ועינת
וולף – "מלחמת זכות השיבה -
הקרב על בעיית הפלסטינים ,ואיך
ישראל יכולה לנצח בו" (מאי ,2018
כנרת ,זמורה דביר) ,יש אכן תרו־
מה חשובה בתיאור הבעייתיות של
הגדרת הפליטים הפלסטינים; עצם
קבלת ההגדרה ,שלא נקבעה במקו־
מות הגירה אחרים בעולם כמצב של
"הורשת הפליטות " מדור לדור ,ללא
מגבלת זמן – היא טעות היסטורית
המתמשכת עשרות בשנים .וכן,
התיאור והניתוח של מנגנון אונר"א
לא בהיבט החיובי בלבד של מתן
סיוע לפליטים ,אלא בתיאור הת־
פקיד השלילי שהוא עיצב בקיבוע
נושא הפליטים כבעיה קבועה ,הוא
פורה .ידועה גם התרומה השלילית
של מדינות ערב ושל אדישות העו־
לם שהתעלמו מכל ניסיון שיקום,
קליטה במדינות ערב ופיצוי לפלי־
טים ,והעדיפו להנציח את הבעיה.
ברם .בין זה לבין הפרשנות של
אורי הייטנר במאמרו "מהות הסכ־
סוך" ,המרחק רב .קביעתו שהנושא
המרכזי מבחינתם של הפלסטינים,
עליו הם אינם מוכנים לוותר בשום
אופן ,הוא "זכות" השיבה" – מנוגדת
לעובדות ,לעדויות רבות של מש־
תתפים במשאים ומתנים ,ולהסכם
ג'נבה.
נושא הסדרת בעיית הפליטים
עלה כבר בשיחות הסדר השלום
בלוזן  ,1949 ,שלא צלחו .הן ה�ת
קיימו לאחר החתימה על הסדרי
שביתת הנשק ברודוס ,בין ישראל
לבין מצרים ,לבנון ,ירדן וסוריה
ב־ .1949בסבב השיחות השני בלוזן,
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ישראל הכריזה על התנגדותה הנ־
חרצת לזכות השיבה ,ועל נכונותה
לקלוט  100,000פליטים ,מתוך רצון
טוב לתרום להסדר .כאמור ,השיחות
העלו חרס.
בעת הסכם אוסלו פורץ הדרך
ב־ ,1993הדיון על בעיית הפליטים
נדחה לשלב שתוכנן לשיחות על
הסדר קבע לשלום .לדאבון הלב,
ראש ממשלת ישראל יצחק רבין
נרצח ,לאחר הסתה ואלימות קשים
ברחובות ובכיכר ציון ,שהובלו על
ידי ראש הממשלה הנוכחי בנימין
נתניהו וחבריו  -והשלב של קיום
שיחות השלום הוחמץ.
השיחות בין ראש הממשלה אהוד
ברק ויאסר עראפת ב־ ,2000נגדעו
כזכור  -ללא יצירת אמון ובהיעדר
כל טיוטת הסכם .לפיכך אין שום
חשיבות לעדות הכותב על תקופה זו.

מאידך ,נכונות הפלסטינים
לפשרה מרחיקת לכת בנושא
זכות השיבה לפליטים באה
לביטוי ולעדות ב־ 3מסמכים
ודיונים ב־ 15השנים האחרונות;
א .הסכם ג'נבה ( .)2004בנספחים
שהושלמו ־ב־ ,2009נקבע "ש�ה
פליטים יזכו לפיצויים ויורשו
לבחור את מקום מגורי הקבע
שלהם מבין החלופות הבאות :במ־
דינת פלסטין בכפוף לחוקיה של
המדינה ,במדינות אחרות בכפוף
למכסות קליטה שייקבעו על ידן
ובמדינת ישראל בכפוף להחל־
טתה ולמכסת הקליטה שתשקף
את הממוצע הכולל של מכסות
הקליטה שיגישו המדינות האח־
רות" .כן נקבע ש"נציבות בינ־
לאומית תוקם לצורך טיפול בכל

סעיפי ההסכם הנוגעים לסוגית
הפליטים ולאחר יישומו תפורק
סוכנות אונר"א" .הגם שהסכם
ג'נבה נחתם ע"י גופים חוץ פר־
למנטריים ,אך עם חתימתו תמכו
בו כ־ 40%הן מאזרחי ישראל והן
מקרב תושבי הרשות הפלסטינית.
וכן זה מסמך המסדיר את כל נו־
שאי השלום ,ועוצב ברוח ההכרה
בשתי מדינות לשני עמים ,שגם
ראש הממשלה הנוכחי הכיר בה
(הצהרת בר אילן) ,ובנוסח הצעות
בוש וקלינטון.
ב .המו"מ בשיחות ובמסמך הסדר
שלום ,שהתגבש ,אך לא נחתם,
בין ראש הממשלה אהוד אול־
מרט ונשיא הרשות הפלסטינית
אבו מאזן2008 ,
קונדוליזה רייס ,מזכירת המדינה
של ארה"ב ,מעידה שאולמרט הציע
לקלוט ־כ־ 5,000פליטים פלסט�י
נים בשטח מדינת ישראל תוך חמש
שנים "מסיבות הומניטריות" ,ותוך
הכרה בסבלם של הפליטים .כן הציע
אולמרט שישראל תייסד ותנהל קרן
בינלאומית שתגייס כספים על מנת
לפצות את הפליטים על אבדן רכו־
שם.
כאשר הציגה רייס את הדברים
בפני אבו מאזן ,הוא דרש 60,000
פליטים .בתגובה היא דרשה שי־
סכים ל־10,000־ .15,000אולמרט
מצדו אמר שאם היה מבקש עבאס
10,000־ 15,000פליטים ,הוא היה
מסכים לכך ללא היסוס ,שכן היה
ברור לו ־ש־ 5,000הוא מספר ה�ת
חלתי .חיים רמון העיד ,שהוא ניהל
באותה עת משא ומתן נפרד עם
עבאס על נושא הפליטים .לטענ־

תו ,עבאס דרש שיבה של 150,000
פליטים תוך  10שנים ,בעוד שרמון
הסכים ל־ 100,000פליטים תוך 15
שנים .אם כן ,התמונה העולה בהצ־
עת הסכם שהייתה כידוע הכי קרו־
בה להסכמה בין שני הצדדים ,היא
הצעת פשרה גדולה ,תוך מחלוקת
שטרם סוכמה על הכמות והעיתוי.
ג .ב־ 3השנים האחרונות ,נשמעו
הצהרות ודברים פומביים של
ראש הרשות הפלסטינית אבו
מאזן ,ראש הממשלה הפלסטיני
הנוכחי ,מוחמד א־שתייה ושרים
ומנהיגים ברשות הפלסטינית -
בשיחות עם "פרלמנט השלום"
של חברי כנסת ישראלים לשע־
בר ,עם אנשי עסקים ובתקשורת
הישראלית.
הבשורה החשובה ביותר היא הע־
מדה הריאלית והמפוכחת של כל
מנהיגי הרשות הפלסטינית הנו־
כחית; איש מהם לא מעלה בדעתו
להעמיד את זכות השיבה לכל הפל־
סטינים כתנאי להסדר .נכון ,חשובה
להם הכרה בסבל ומתן פיצויים ,הכ־
רחי עבורם פתרון ושיקום הפליטים
במדינות ערב ,במדינות העולם החו־
פשי וחלקית גם בישראל ,וכן ועיקר;
חיוני להם שהסכמתם זו תהיה במס־
גרת הסכם כולל ,ולא מראש!!
עמדה זו שמענו אישית חברי
כנסת לשעבר במפגש עם אבו מאזן
ב־ 2018ולפני שבועיים ,ב־6.9.19
במפגש עם ראש הממשלה  .....בל־
שכותיהם ברמאללה .והתקשורת
הישראלית מתעלמת ולא משדרת
זאת.
העובדה שראש הממשלה נת־
ניהו פוסל ומחרים את אבו מאזן,

ונכנע שוב ושוב דווקא לטרוריס־
טים מהחמאס – היא פגיעה אנושה
באינטרסים של ישראל!
(ונעיר בסוגריים ,שעל פי מחקר
של פרופ' מנחם הופנונג ,בתקופת
ראש הממשלה נתניהו התבצעה
"שיבה גדולה בפועל" של פלסטי־
נים ,החורגת כבר מהמספר הגבוה
ביותר של השבת פליטים שנידון,
בגין סיוע למשתפ"ים ,סייענים,
מאוימים וכתוצאה מחוסר שליטה
מספקת בכניסת פלסטינים ליש־
ראל).
ולהבדיל ,לשמחתנו ,אהוד ברק,
ראש הממשלה לשעבר ,מזכיר עתה,
שאמירתו על "אין פרטנר" סויגה
מראש לעת ההיא ,ובעת כהונתו
כשר ביטחון ,הוא דרש מנתניהו
לקיים שיחות שלום עם אבו מאזן.
לפיכך ,דווקא היום ,הפרשנות
לפיה הדיון על זכות השיבה הוא
הוא ליבת הסכסוך – חוטאת לאמת!
האמת היא ,שמדיניותו של נתניהו
הפקירה והסיגה לאחור את קי־
דום הסדר השלום לאורך כל עשור
כהונתו כראש ממשלה .נתניהו
מוביל לחיזוק הטרור ,ומדיניותו
מייאשת דווקא את מדינות ערב
המתונות ,ואת המנהיגים המתונים
בשני הצדדים!!
לפיכך הדיון היום אינו דיון היס־
טורי! נהפוך הוא; זו אחת מהסוגיות
החשובות ביותר העומדות להכרעה
בבחירות בשבוע הבא .לשמחתנו ,יש
עם מי לדבר ויש על מה לדבר! הבה
ונתמוך במנהיגים/ות אמיצים ובעלי
שיעור קומה ,שימשיכו את דרכו של
רבין לשלום .אישית ,זה מחשק אותי
בבחירה במחנה הדמוקרטי־מרצ ,גם
קיבוץ נגבה
בבחירות הללו.

״הגיעו מים עד נפש״! !
ב 17/9/19-כולנו ביחד נאבקים על הפרנסה ,נלחמים על הבית! !
לכל חברינו במושבים ובקיבוצים לא נותרה שום ברירה!!!
הפעם כולנו ח יבים לסמוך רק על עצמנו!!!
מספיק ודי ,לא נצביע לכל המפלגות שהפקירו אותנו!!!

הפעם כולנו מימין ומשמאל ,דתיים וחילונ ים ,ממש כולנו
ח יבים להתאחד ולעצור את הפגיעה והרמיסה ברגל גסה אשר
מתגברת בעוצמה נוראה כנגד כל ההתיישבות בכל התחומים!!!
הפעם כולנו ביחד נאבקים על הפרנסה ,נלחמים על הבית!!!

הפעם כולנו מצביעים רק צומת-זץ!!!
12.9.2019
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בהתיישבות העובדת

אנו מתחייבים:

1
2
3
4
5

לחוקק את חוק החקלאות
להגנה מלאה על זכויות
החקלאים בקרקע.
לבטל את חוק הותמ"לים
לגבי שטחים חקלאיים.
להסדיר את הבניה לצעירים
ולאפשר חופש תכנון
בקיבוצים ובמושבים.
להגן על ייצור התוצרת
החקלאית המקומית.
להשוות את זכויות החברים
בבתיהם למגזר העירוני.
עמיר פרץ

יש לכם עסק
בקיבוץ או במושב?
עלו על המסלול עכשיו!
מצטרפים למיזם החדש של התנועה הקיבוצית
ומתחילים ליהנות משלל יתרונות שיווקיים
ומקצועיים להגדלת הרווחים מהעסק שלכם

 9יותר חשיפה
 9יותר הזדמנויות
 9יותר הכנסות

אורלי לוי אבקסיס
maslulyarok@tkz.co.il
m-yarok.co.il

להצטרפות מיידית:

אורי יפה ,רכז מסלול ירוק מרכז וחיפה 052-5015655
יעקב יהושע ,רכז מסלול ירוק צפון 054-4748435
יגאל מרום ,רכז מסלול ירוק דרום 052-2750100
קמע התנועה הקיבוצית 03-6925300

*ההצטרפות מותנת במתן הטבה/מבצע מיוחד של העסק למועדון הצרכנות מסלול ירוק
*בכפוף לתנאי ההצטרפות *ט.ל.ח
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הכנס השנתי של פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה לשנת 2019
יט' -כ' באלול תשע"ט ,19-20.9.19 ,גבעת חביבה
 - 18:15 – 16:30הקיבוץ כתבנית נוף תרבותו  /יו"ר פז אלניר
נחום ברוכי :חידוש החגים החקלאיים בקיבוץ הדתי
טלי תמיר :קבוצת "המשותף קיבוץ" :בין ביקורת למחאה ,בין נבואה לאכזבה
אביגיל פז ישעיהו :תרבות בקיבוץ – בין קהילת תרבות לתרבות בקהילה
 – 18:15ארוחת ערב

יום ה' ,19.9.19 ,יט' אלול תשע"ט
 - 09:15 – 9:00התכנסות והרשמה
 - 09:15ברכות :יונה פריטל בשם ראשי מכוני המחקר

 - 11:15 – 09:30שינויים ארגוניים ודמוגרפיים והשפעתם על תפיסת הקיימות,
" - 19:30העבר מאחוריה ,היא צופה אל הבאות"  70 -שנה לגבעת חביבה
הדמוקרטיה והאזרחות בקיבוצי הפריפריה  /יו"ר מיכל פלגי
אופיר רובין :צמיחה דמוגרפית ,שינוי ארגוני ,והשפעתם על תפיסת הקיימות בקיבוץ ברכות :חיים אורון (ג'ומס) ,ניר מאיר ,רינה ברקת
יובל דניאלי " -גבעת חביבה  70-שנה ועוד" מצגת תולדות הגבעה
איילת רייטן :השינויים והשפעתם על תפיסת הקיימות בקבוצות גיל שונות
גבעת חביבה והמאמץ לעיצוב הזהות הקיבוצית אז והיום.
אביעד רובין :דמוקרטיה ואזרחות :המקרה של הפרטת הקיבוצים
פאנל בהנחיית יניב שגיא .בהשתתפות :אבישי גרוסמן ,בתיה דנציגר ,אברמלה
פרנק ,אורי וובר ,ענת לידרור .קטעי שירה :שלישית שריד
 - 13:15 – 11:30יומנים ,מכתבים וספרי קבוצה ככלים להבנת התרבות החלוצית
יו"ר סִ לביה פוגל-ביזאוי
יום ו' ,20.9.19 ,כ' אלול תשע"ט
תמי קמינסקי :לכתוב ביוגרפיה קולקטיבית  -הספר בדרכן :מתודולוגיה וקשיים
 - 10:30 – 09:00גבעת חביבה ,אפעל ,בית ברל – הסמינרים הרעיוניים כסדן לעיצוב
צפרירה שחם" :חסד נעורים"  -על יומניהן האינטימיים של הנשים החלוצות בקיבוץ
זהות ערכית  /יו"ר יעקב עובד
נטע שפירא" :האמנם "מרד הבן"? האמנם תנועה חילונית? עיון במסמכי מקור
דורון טימור :אפעל :השכלה אידיאולוגית או ניסיון לספק שאיפות אינטלקטואליות
שכתבו חניכי השומר הצעיר במזרח פולין בשנות ה 20-וה30-
יובל דרור :בית ברל " -קריית חינוך"  -לפעילי מפלגה ,מדריכים ,מורים ותלמידים
 - 13:15ארוחת צהריים
אלון גן  :גבעת חביבה והניסיון לכונן חינוך רעיוני ערכי בעידן של "לוחות שבורים"
 - 16:15 – 14:15תהליכי השינוי בקיבוץ  /יו"ר שלמה גץ
יעל שדה ואייל לוין :תקנונים בקיבוץ המתחדש :מפתח להבנת ההמשכיות במהותו
של הקיבוץ
דני זמיר  :הנשארים מאחור בקיבוץ
מרב ניב( :תו)שבים או שווים :סטטוסים ומעמדות בקיבוץ

 - 12:15 – 10:45תנועת העבודה :עבר מפואר ,הווה עגום ,עתיד לוט בערפל :מחשבות
על העבר ובעיקר על העתיד  3ימים לאחר תוצאות הבחירות /יו"ר איציק גרינברג
סיגל עוזרי-רוייטברג :מפלגת העבודה :משבר מתמשך ושינויים דוריים
חברת הכנסת שלי יחימוביץ" :לקראת הימים הבאים"
 - 12:15 –12:30דברי סיכום – אלון גן ,יו"ר הפורום

עלות השתתפות ליום  ,₪ 40לפרטים נוספים,052-8346333 :

klm.research.forum@gmail.com

כי על איכות לא מתפשרים!

המחיר לא כולל מע"מ

*לרכבים
תפעוליים בלבד

רכבי שטח

סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה

טרקטורונים
יבואן רשמי:

עבודה
שטח
רכבי
רכבי

טרקטורי משא
(רישוי כביש)

רכבים תפעוליים
בנזין /חשמלי

מכירות :מרכז-גלעד  | 050-5801040צפון-דני  | 054-6888561דרום-עידן 054-5528911
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קיבוץ מעגן חוגג  70שנה לחוף הכנרת,
ועלי קדם ,בן משק ,חבר ,אקס רפתן,
פעמיים מזכיר ומספר סיפורי המקום ,נזכר
במבטא ההונגרי של המייסדים ומגלה
אופטימיות לגבי העתיד

>

עלי קדם

איזה כיף :הנה כתבה ,שאני
לא צריך בשבילה תחקירים,
ראיונות ,פרוטוקולים ורשומות.
הכל בראש .מה בראש? בוורידים,
בלב ,בבטן .אני רק צריך ללכת
בשבילים האלה ,שפסעתי לאורכם
אלפי פעמים מילדות ועד מבוגרות,
ולתת לזיכרונות לזרום .או לדווש
עם האופניים הישנות שלי ,בערך
חמש דקות מהבננות בחלקות "צפון"
עד לאבוקדו ב"מערב" ,בואך בית
העלמין .או פשוט לשבת על המרפ־
סת ,מול הכנרת שהתחפשה למלאה,
לספור ציפורים נודדות ,ולחשוב על
כל מה שהיה .וכן ,קצת גם על מה
שיהיה.

מטבח הונגרי
כמו להרבה קיבוצים ,גם למעגן
רשומים בתעודת הזהות שני תא־
ריכי לידה .־ב־ 1941התיישב הק�י
בוץ "זמנית" בחצר כנרת ההיסטו־
רית – הרביעי במקום ,אחרי כנרת,
אפיקים ועין גב .הזמניות נמשכה
למעלה משמונה שנים ,ורק ביולי
1949התרחש אותו אירוע מיתולוגי
שנשאר בסיפורי המקום ,בו הרצפלד
הגיע לאספת החברים והודיע" :אתם
בשביל צמח ,וצמח בשבילכם" .הוא
לא היה צריך לעבוד קשה על מנת
לשכנע – אחרי שמונה שנים כולם
כבר התאהבו בנוף וברומנטיקה של
הכנרת ,והתהוו קשרים חמים עם בני
הדור השני של המושבה כנרת ועם
קבוצות החלוצים שבעמק.
הסיפור של מעגן מתחיל בתחי־
לת שנות ה־ 30של המאה שעברה,
בטרנסילבניה ,חבל ארץ שבתקופה
ההיא (וגם כיום) היה חלק מרומניה
אבל רוב יהודיו ראו את עצמם מש־
תייכים לקהילה דוברת ההונגרית.
הם לא שיערו אז שדווקא הרומ־
נים יתגלו כפחות גרועים ,ואילו
מהונגריה תיפתח הרעה הגדולה.
צעירים בני המעמד הבינוני פקדו
את קיני תנועת הנוער הציונית
"הבונים" בערי המדינה ,עבדו בחוות
הכשרה חקלאיות וחלמו על עלייה
לארץ ,במקום קריירה של רופא
או עורך דין שייעדו להם הוריהם.
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לארץ הם הביאו איתם קודם כל את
השפה ההונגרית ,איתה הם המשיכו
להתכתב בגלוי ובסתר ,וגם את המ־
בטא הבלתי ניתן לטשטוש (בעמק
קראו לנו "מהגן" במילעיל) .כמעט
לכל אחד מהם היה גם כינוי שה־
גיע משם :יושקו ,דיולה ,וילי ,טטה,
גבי ,בבי ,ועוד .ובל נשכח את מט־
עמי המטבח ההונגרי ,הרבה לפני
שחלק מהם נכנסו לתפריט של רשת
קיורטוש :גולאש לבש (מרק גולש)
 ,רוקוט קרומפלי (תפוחי אדמה
עם ביצה) תורוש דלקלי (גביניות),
פלצ'ינטה (בלינצס) ועוד .עד היום
מילים וביטויים מאדיירים שגורים
על לשונם של הבנים הראשונים.
עוד מורשת הונגרית היא הפופו־
לאריות של ענף הכדורגל .אני לא
זוכר זמן שבקיבוץ לא היה מגרש
פעיל ,ואחד היחידים בתנועה הקי־
בוצית עם תאורה .מסורת של שבת
בצהריים – החבר'ה באים לעודד את
קבוצת הפועל המקומית ,וצועקים
"קפורה"! (בעיטה לשער בהונגרית).
עד היום אני יכול לדקלם את
שמותיהם של כוכבי נבחרת הפלא
ההונגרית של שנות ה־ .50כשנפוצה
שמועה שפושקאש הקשר השמאלי
האגדי נהרג במרד של  1956כולם
היו בדיכאון( .בסוף התברר שהוא
ניצל ,והמשיך קריירה מפוארת
בריאל מדריד).

חנה סנש באה לביקור
מעגן חייב הרבה לחברי אפיקים.
המייסדים ,שעלו ב־ ,1939למדו שם
את מלאכת המספוא ,הרפת והבנייה,
והוסיפו הכנסות מימי עבודה במפ־
על הלבידים "קלת" .־ב־ 1941הג�י
עה לאפיקים השלמה מטרנסילבניה
כחברת נוער ,ואחרי שנתיים ,למ־
רות הפצרות אפיקים שיישארו ואי
אלו קשרים רומנטיים ,הם הצטרפו
לחבריהם בחצר כנרת .המחנכים
שלהם באפיקים היו שמואל (מו־
ליה) ורחל זהרהרי ,שלימים נהרגו
באסון המטוס במעגן .למרות הזמ־
ניות ,בחצר ,עם אוהלים וצריפים,
הלך ונבנה קיבוץ לכל דבר ,עם בתי
ילדים (הראשונים נולדו ב־,)1942
רפת ,דיר ,ועבודת חוץ במפעל
החשמל בנהריים .העלונים מאותה
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ב־ 2004הפך מעגן לקיבוץ מתחדש .הוא
נהנה ממצב כלכלי טוב ושומר על אופי
של קיבוץ קטן ומשפחתי

כפר הנופש .יש בו  148חדרים והוא נחשב לאיכותי ומבוקש

תקופה מספרים על אספות סוערות
שעסקו בעניינים שברומו של עולם.
ב־ ,1941שוב מסיפורי המקום,
הגיעה לחצר בחורה צעירה דוברת
הונגרית בשם חנה סנש ,עם סיום
לימודיה בבית הספר לבנות בנהלל.
יודעי דבר טוענים ,שלאחר שהת־
ברר לה שכולם מדברים הונגרית
– החליטה שעדיף לה ללכת לשדות
ים .הדרכים יצטלבו שוב ב־,1943
בקבוצת צנחני ההצלה של היישוב.
שלושה מהם היו חברי מעגן :יונה
רוזן ופרץ גולדשטיין מהפלמ"ח,
ויואל פלגי מהמגויסים לצבא הב־
ריטי .יחד עם חנה ,צנחו אל הפר־
טיזנים של טיטו ביוגוסלביה .פרץ
נספה בשליחות ,יואל פלגי עזב
לטובת משימות לאומיות אחרות,
יונה רוזן יהיה לימים ראש המועצה
האזורית עמק הירדן .סיפור הצ־
נחנים הפך למיתוס מקומי מכונן,

ומונצח במוזיאון קטן ב"בית הצנחן".
נחזור לקי ץ  .1949שלושה קיב�ו
צים מוקמים באזור המפורז לאורך
הגבול הלא מוכר רשמית עם סוריה:
מעגן ,האון ותל קציר .חברי מעגן
תפסו את "הקמפ" ,מחנה בריטי של
חיל הספר העבר־ירדני ,שישב כקי־
לומטר מזרחית לצומת צמח ולתחנת
הרכבת העות'מנית .בין התחנה לבין
המחנה בנו התורכים סובה ,והאנ־
גלים השאירו קטר ענק (לפי המו־
שגים שלנו ,ילדי הקיבוץ) שעמד
שם מספר שנים עד שפונה .המבנים
הבריטיים תפסו את כל מרכז המשק.
הם כללו אורוות שהפכו ל"מחסן
הכללי" ,מועדון קצינים ואפילו בית
סוהר .רובם נהרסו בתחילת שנות
ה־ 70על מנת לפנות מקום לכל מה
שקיבוץ צריך – מרכולית ("סופר"
במעגנית) ,מרפאה ,וחדר אוכל
דו קומתי ענק ,שפעם אירח סדרי

"מעגן אושר"
ביום שישי שעבר נערך במעגן חג ה־ 70עם כ 600מוזמנים ,כולל
בני המשק לדורותיהם  .את האירוע כיבד בנוכחותו ובברכתו מזכיר
התנועה ניר מאיר .האורחים ביקרו בתערוכת תמונות ,מתחילת
הדרך ועד לסדרה של צילומי המשפחות של חברי מעגן כיום .לבמה
הוזמנו לקבלת אות הוקרה החבר הוותיק ביותר ,אמנון בן שושן ,
ובני המחזורים הראשונים .במופע "מעגן אושר" ,שהועלה בכיכו־
בם של חברי מעגן סיפרו "יוז'י" ו"שנדור" ,דמויות דמיוניות מדור
המייסדים ,על שבחי הטבילה הלילית בכנרת" ,יאשק הצנחן" תיאר
את חוויותיו במלחמה ,וחבורת צעירים העלו ציפיות להשתלב כש־
ווים בניהול הקיבוץ .את הצד המוסיקלי נתנה להקת הרוק המקו־
מית ,עם גרסה קצבית ל"חורשת האקליפטוס" ולהיטים נוספים .את
המופע ביים ברוב כישרון הבמאי איציק הדר האחד והיחיד מגשר,
והפיק יינון ערב ,צעיר בן מעגן שחזר לעבוד בחינוך ,נרתם בהתנד־
בות למשימה הלא־פשוטה ,ועמד בה בכבוד.

פסח של מאות מוזמנים ,ואילו כיום
אף אחד כבר לא אוכל בו .שלושה
מאותם בניינים היסטוריים ניתן
עדיין לראות בחצר.
אי אפשר לסיים פרק זה בלי לה־
זכיר את הפילוג של  ,1951שהיכה
קשות בקיבוץ הצעיר .כ־ 80חברות
וחברים ,תומכי הקיבוץ המאוחד,
חלקם ממנהיגות הקיבוץ עוד מימי
חו"ל ,עזבו לבית אורן ולאלונים.
אנשי בן גוריון נשארו במקום .יחסי
ידידות של שנים נותקו באחת.
מספר החברים ירד בחצי .וממש
באותה שנה נקלטה חברת הנוער
"איתנים" – הראשונה מבין כמה
וכמה חברות וגרעינים – שאנשיה
מהווים את "נדבך הביניים" בין
המייסדים לבנים.

בננות ,אבוקדו ,רפת
ותיירות
אני קורא את מה שכתבתי עד
כאן ,וכבר רואה בעיני רוחי את בני
הדור השלישי שנקלטו במעגן ,נת־
קפים בחוסר סבלנות :שוב הוותיק
הזה (הכוונה אלי) חופר לנו על
הבריטים ,הסורים ,הצנחנים וחצר
כנרת .והם צודקים! עם כל הכבוד
לנוסטלגיה ולהיסטוריה ,מה שחשוב
וקובע זה הכאן ועכשיו .וגם בקטע
הזה יש במה להתגאות.
 1600דונם ,זה מה שנשאר לחלוקה
מקרקעות עמק הירדן לחברי מעגן,
משבצת קטנה ולא מספיקה ,אבל
מנוצלת עד המטר המרובע האחרון.
כיאה ליישוב בעמק הירדן ,המטע
העיקרי היה בננות ,והן שקבעו את
מחזור הגידולים של החלקות .בהת־
חלה השקו את הערוגות בהצפה ,עד
שבשנות ־ה־ 60וה־ 70נכנסה הה�ש
קיה בלחץ .עד היום אף אחד לא הצ־
ליח למכן את רוב העבודות בבננות,
ומי לא זוכר עבודות כמו "חיתוך
עלים" או תמיכה בפרי לאורכן של
שורות אין־סופיות .לפני עידן תר־
ביות הרקמה ,הוצאת חוטרים למטע
החדש הייתה משימתם של החזקים
שבחזקים .בסוף שנות ה־ ,60ראשוני

חדשות

• יעקב לזר

אחרי  40שנה  -נפתח גן ילדים
ראשון בקיבוץ פלך

>

אספה במעגן ,שנות ה־ .60יושב שני מימין  -יונה רוזן

הבנים חזרו מהצבא ולקחו את הענף לידיים,
עובדים כתף אל כתף עם המייסדים .המטע
העיקרי לצד הבננות הוא האבוקדו – כ־400
דונם .היו גם ענפים שנכחדו ואינם – דייג
בכנרת ,גן ירק ,כרם (למגינת ליבם של חברי
תל קציר ,שלפי אגדה אורבנית מעגנית נהנו
מענביו) ,תמרים ומספוא .הרפת כמובן הת־
מידה ,החל מימי חצר כנרת ועד היום .לפני
כעשר שנים עברו הפרות של מעגן לרפת
"המפלים" במושב יונתן שבגולן ,המונה כיום
– יחד עם החולבות המקומיות ואלו של אלו־
מות – כאלף בני בקר.
לקראת סוף שנות ־ה־ ,60כשראו את מי�ז
מי התיירות של השכנים בעין גב ובגנוסר,
החליטו החביירים ,שגם במעגן מן הראוי שי־
קום ענף אירוח .היו שעיקמו את האף – מה
פתאום שחבר קיבוץ "ישרת" אחרים? כרגיל,
הפרויקט קודם על ידי משוגעים לדבר מדור
המייסדים .ההתחלה הייתה צנועה :חלקות
לאוהלים ולקרוונים ,שירותים ציבוריים
לכולם ,ואיך לא – מסעדה הונגרית בה כי־
כבו המבשלות המעגניות .הנופש הישראלי
לא היה מפונק כמו היום ,והעסק היה פתוח
רק מפסח עד סוכות .אחרי שלב ביניים של
קרוונים משודרגים ,הגיעו בני הדור השני
שיזמו פיתוח רחב היקף ,מ"חניון" ל"כפר
הנופש מעגן" .השינוי לווה גם בפריצה לשוק
התיירותי ,ובעיקר לקבוצות נוצריות שחי־
פשו חדרים באזור הכנרת .כיום מונה הכפר
 148חדרים ונחשב לאיכותי ומבוקש ,בעיקר
לנופש המשפחתי .אחרי פרק עם שותף חי־
צוני מהסקטור הפרטי ,הבעלות כיום מחולקת
בין מעגן ( )85%לבין קיבוץ יזרעאל (,)15%
וממשיכים כל הזמן לבנות ,לשפץ ולשפר.
הוותיקים עוד זוכרים ענף תיירותי נוסף,

שבינתיים נעלם מהמפה – ה"פזנון" ,מסעדה
ומזנון דרכים שפעלו במתחם תחנת הדלק
של חברת "פז" בצומת צמח .מי שעבד שם
זכה ללחמניה עם חביתה לארוחת בוקר,
ולהמבורגר בצהריים .הלקוחות היו עובדים
ממפעלי "צמח" וחיילים מהחטמ"ר ,החטיבה
המרחבית ,שגם היא כבר עזבה .בשלב מסוים
חברת פז גילתה את הפוטנציאל של המקום
ופיתחה שם מתחם עם חנות נוחות ,ומשקי
עמק הירדן התחברו עם אליעזר פישמן והקי־
מו מרכז מסחרי גדול ,שחוסך הרבה מן הנסי־
עות ל"עיר המחוז" טבריה.
בשנת  ,2004לאחר תקופה של אי יציבות
ניהולית וחברתית ,הפך מעגן לקיבוץ מת־
חדש .אחרי השינוי ,שעבר בהסכמה רחבה,
הוא שומר על אופי של קיבוץ קטן ומשפחתי
(מספר החברים לא עבר מעולם את ה־,200
כיום כ־ ,170כולל חברים בעצמאות כלכלית).
לצד המעבר המלא להפרטה ,נשארו מגוון של
כלים לעזרה הדדית ,כגון ועדת בריאות ודור
ותיק פעילה ,קרן לעזרת חירום ועוד .הקיבוץ
נהנה ממצב כלכלי טוב ויציב ,שומר על חיי
קהילה ערים ותוססים ,ומקיים מערכת חינוך
ובתי ילדים לגיל הרך ולילדי בתי הספר .יש
ביקוש גדול של בני משק לחזור ולהתקבל
לחברות ,כל המגרשים המבונים כבר "נחט־
פו" ,ובצדו המזרחי של המשק הולכת וצומחת
שכונה חדשה של (בעיקר) בנים חוזרים .כיום,
בניצוחם של יו"ר הוועד ניר מנצר (מסדה)
ומנהלת הקהילה נגה בוטבול (עמיעד) עו־
סקים מוסדות הקיבוץ בתהליכי שיוך דירות
(נבחרה חלופת האגודה) ,ושיוך פירות הנכ־
סים ,שיישומם יאפשר המשך הצמיחה הדמו־
גרפית וקבלת הבנים לחברות מלאה.

בית הצנחן .סיפור הצנחנים במלחמת העולם השנייה ,הפך למיתוס מקומי מכונן

היסטוריה בקיבוץ פלך  -לראשונה מאז הק־
מתו נחנך בו גן ילדים .ביום פתיחת שנת
הלימודים הגיע לגן הילדים גליל ,איתמר ,זוהר,
אליה ,לוטם וחבריהם ,ברגל או רכובים על אופ־
נועי צעצוע .מאז הקמת הקיבוץ ,בראשית שנות
השמונים ,התחנכו ילדיו הספורים בקיבוץ תובל
הסמוך ,אך לאור הגידול המהיר של הקיבוץ בש־
נים האחרונות ,ולאחר שמספר הילדים בו הגיע
־ל־ 75החליטו חברי הקיבוץ שהבשילה השעה ל�ה
קים בקיבוץ גן ילדים.
גן חרוב ,על שם העץ הוותיק שעומד לצדו,
נבנה במימון משותף של הקיבוץ והמועצה האזו־
רית "משגב" ובנייתו הסתיימה ממש ביום האח־
רון של החופש הגדול .הגן יהיה חלק ממערכת
החינוך המשותפת של פלך ותובל" .אמנם אני
מתגוררת בתובל ,אבל אני מלווה את ההתפתחות
היפה שעוברת על פלך בעשור האחרון ואני מת־
רגשת מאוד לפתוח את גן חרוב בפלך .מערכת
החינוך שלנו רואה חשיבות גדולה לקשר בין הג־
נים לקהילה ולכן ההקמה של גן גם בפלך חשובה
לנו הן ברמה הארגונית והן ברמה החינוכית".
סיפרה קיצ'י יוגב ,מנהלת מערכת החינוך בפלך.
"לפני ארבע שנים חנכנו את בית הקבע הרא־

שון שנבנה בקיבוץ .בנייה של גן ילדים היא עוד
סמל עבורנו למעבר מ'היאחזות לקיבוץ' ,חשוב
לי להודות לאגף ההנדסה ,לאגף החינוך ולקב"ט
המועצה האזורית משגב ,שליוו אותנו בתהליך
שסייעו רבות בהשלמה המוצלחת של הבנייה",
הוסיפה דפנה שני־אופק ,מזכירת הקיבוץ.
פלך הוקם לראשונה בראשית שנות ה־ ,80אך
גרעינים באו והלכו וכמו קיבוצים צעירים רבים,
הוא לא הצליח לעמוד על רגליו .לפני קצת יותר
מעשור היו בקיבוץ  10חברים בלבד ולא היה בו
אף בית קבע .לאחר תהליך משותף עם ועד מלווה,
תנועת השומר הצעיר וחברי הקיבוץ הוותיקים,
נפתחה הדרך לקליטה של חברים חדשים במודל
של קיבוץ קבוצות .בקיבוץ הקבוצות כל חבר שייך
גם לקבוצה – מעגל שותפות קטן יותר ,שמהווה
בסיס לחיי השיתוף ולדמוקרטיה הקיבוצית .כיום
יש בפלך מעל  70חברים ומועמדים ב־ 6קבוצות
ומספר דומה של ילדים בגילאי .0-14
בנוסף לגן הילדים החדש ,מתבצעת בפלך
בנייה ש ל  14יחידות דיור לשכונת קליטה ,מו�ע
דון חברים ־ו־ 8בתי קבע .בקיץ האחרון קלט הק�י
בוץ  4משפחות חדשות והצפי לקיץ הבא הוא של
המשך הקליטה והצמיחה.

הנשיא ריבלין חנך את קריית
החינוך החדשה במ.א .אשכול

>

נשיא המדינה ראובן (רובי)
ריבלין ,חנך ב־ 5בספטמבר
את קריית החינוך החדשה במועצה
האזורית אשכול ,ונפגש לשיחה עם
תלמידי כיתות ד' .קריית החינוך
החדשה והממוגנת ממוקמת בקיבוץ
מגן ,ונבנו בה שני בתי ספר חדשים.
הם מצטרפים לבית הספר הוותיק
''ניצני אשכול" .בתי הספר נבנו על
בסיס תפיסה חינוכית חדשנית  -לא
עוד כיתות לימוד עם ארבעה קירות,
לוח ,שולחנות וכיסאות ,אלא מרחבי
הנשיא רובי ריבלין בחנוכת קריית החינוך באשכול
למידה פתוחים ומרווחים לצד חללים
ללמידה בקבוצות קטנות" .קריית החינוך הזו  -הפסיקו עם הטרור .הפסיקו להשקיע את
היא קודם כל מקום שמח .מקום שנבנה כי המשאבים במרוץ החימוש מולנו ,כי שם תמיד
נולדו יותר ילדים והם צריכים יותר כיתות ננצח .השכילו להשקיע את המשאבים בבניית
לימוד ",אמר הנשיא ריבלין "שמעתי שלשני בתי ספר חדשים וחדשניים ,השקיעו בילדים.
בתי הספר החדשים עוד אין שמות ,כי השמות הם המחר .הם התקווה".
מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,ניר מאיר" :בית
והסמלים ייקבעו בתהליך קהילתי משותף .אני
חושב שזה רעיון נפלא .זו הזדמנות ללמד את הספר החדש מסמל שלוש התפתחויות במק־
הילדים הנהדרים שנמצאים כאן ואת חבריהם ביל :הוא מביא לידי ביטוי את הגידול הדמו־
המבוגרים והצעירים יותר ,מהי דמוקרטיה ".גרפי המרשים במועצה האזורית אשכול ,את
בטקס השתתפו מנכ"ל משרד החינוך שמואל איחוד כלל יישובי המועצה (קיבוצים ומוש־
אבואב ,ראש המועצה האזורית אשכול גדי בים) לקריית חינוך אחת ואת שינוי הגישה
ירקוני ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית ניר מאיר החינוכית לגישה פרטנית ומבוזרת .כל אלה
במרחב מגונן ובטוח.
ומפקד אוגדת עזה תא"ל אליעזר טולדנו.
אני מבקש לברך את ראש המועצה גדי יר־
גדי ירקוני אמר" :קריית החינוך היא הביטוי
המובהק והמרגש ביותר של הצמיחה וההתפ־ קוני ,סגנו מאיר יפרח ואת כל העוסקים במ־
תחות לאורך השנים במועצה האזורית אשכול ,לאכה ותושבי אשכול ,להצדיע לנשיא ריבלין
למרות ועל אף האתגרים הביטחוניים .הקמתה שמגיע לבקר בכל הזדמנות ,ולהזכיר שוב
של הקרייה זימנה לנו הזדמנות חד־פעמית את זה שאינו מגיע  -ראש ממשלת ישראל,
לייצר במערכת החינוך שלנו משהו חדש .הח־ המדיר את רגליו באופן מביש מקיבוצי עוטף
לטנו לראות בהזדמנות אוצר יקר מפז ,של־ עזה .כמו הנשיא ריבלין בנאום שנשא ,גם לי
קחנו אותו בשתי ידיים .בקו האופק של בתי חשוב להביע הוקרה לחיילי צה"ל ומפקדיו
הספר החדשים נמצאים שכנינו ,מצדו השני אשר מאפשרים לבנות שגרה בסביבה מאת־
של הגבול .אני נושא מכאן קריאה לשכנינו גרת כל כך".
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דעת יחיד

• איצי ברתנא

מי הבא בתור
ומי בתור הבא

היום זה גיא פלג ,ומחר זה אתם (אלא אם כן תשמיעו את
קולכם)

>

ימ ֵלר
אמיל גוסטב פרידריך מרטין נִ ֵ
(1984־ ,)1892היה כומר פרוטסטנטי גר�מ
ני ,שהתנגד לנאציזם ושילם על כך מחיר כבד.
עוד לפני המלחמה הוא נעצר על ידי הגסטא־
פו ,נשלח למעצר מנהלי במחנות הריכוז דכאו
וזקסנהאוזן ,ושרד אותם בקושי .נימלר היה
פציפיסט ,דמוקרט ,ולוחם למען זכויות אדם.
כל אדם באשר הוא אדם .הוא זכה על כך להע־
רכה בינלאומית ולאותות הוקרה .הוא התפרסם
בעיקר בזכות "לא השמעתי את קולי" ,שיר
שכתב אחרי המלחמה .הנה השיר:
"תחילה הם באו ולקחו את הקומוניסטים –
ולא השמעתי את קולי ,מפני שלא הייתי קו־
מוניסט; ואז הם באו ולקחו את הסוציאליסטים
– ולא השמעתי את קולי ,מפני שלא הייתי סו־
ציאליסט; ואז הם באו ולקחו את חברי האיגוד
המקצועי – ולא השמעתי את קולי ,מפני שלא
הייתי חבר האיגוד המקצועי; ואז הם באו ולקחו
את היהודים – ולא השמעתי את קולי ,מפני
שלא הייתי יהודי; ואז הם באו ולקחו אותי –
וכבר לא נותר אדם ,לדבר בעדי".
אני כותב את השורות האלה ,אני משמיע את
קולי ,בעקבות התרת דמו של העיתונאי גיא
פלג ,שהביא וממשיך להביא עדויות מתוך תיק
 ,4000תיק שבו נחשד ראש הממשלה בעסקת
שוחד עם המיליארדר שאול אלוביץ' (תיק בזק־
וואלה) .את העדויות מביא פלג בערוץ שבו הוא
עובד ,ערוץ .12
העליהום עליו ועל עיתונאים נוספים ,שלא
באים בטוב ליושבי בלפור ,התחיל בכרזות שה־
תפרסמו בראש חוצות ערב הבחירות הקודמות.
העיתונאים שסומנו אז היו אמנון אברמוביץ',
בן כספית ,שרון דרוקר וגיא פלג .את הכרזה
שבה הופיעו הקלסתרים שלהם ליווה המשפט
"הם לא יחליטו" .קשקוש .הם באמת לא מחלי־
טים ,הם רק מדווחים ומביעים את דעתם.

ההסתה הזאת ממשיכה ביתר שאת היום,
והיא מכוונת את האש המכוערת שלה לא רק
לגיא פלג ,אלא גם למעסיקיו בערוץ  ,12אבי
ניר ואבי וייס ,ולבעלי המניות של הערוץ,
יצחק תשובה ודרורית ורטהיים .בראש המסי־
תים – ראש הממשלה בנימין נתניהו ,שאף קרא
להחרים את ערוץ  .12לבד מעמיתיו של פלג,
גם נשיא המדינה ,ראובן (רובי) ריבלין ,השמיע
את קולו .בתחילת השבוע ,באירוע שפתח את
שנת הלימודים ,אמר הנשיא" :ערב הבחירות
השיח הופך מנוול; אל תאמינו להסתות ולה־
כפשות .אל תקשיבו לקולות שלוהטים להקצין
את הרוח ,קחו אחריות על היחד שלנו".
אני מציע לכל חבריי בתקשורת ולכל אזרחי
הארץ הזאת ,לקרוא את נימלר ,להקשיב לריב־
לין ,ולא לשתוק .לא לעמוד מנגד .חברים ,היום
זה גיא פלג ואמנון אברמוביץ' ואבי ניר ויצחק
תשובה – ומחר זה אתם .שני ניסיונות להתנ־
קש בדמוקרטיה שלנו כבר חווינו ,ב־ ,'95בכיכר
מלכי ישראל ,כאשר נרצח ראש ממשלת יש־
ראל ,יצחק רבין ,ו־ב־ ,'83בהפגנת "שלום ע�כ
שיו" בירושלים ,שבה נרצח אמיל גרינצווייג.
זה מספיק .זה הספיק.
ועוד בעניין הזה :בשנת  ,1963בנאום שנשא
במערב ברלין ,אמר הנשיא המנוח ג'ון קנדי:
"אני ברלינאי" .זה היה בעיצומה של המלחמה
הקרה בין מזרח למערב ,ובעקבות הקמת חומת
ברלין על ידי גרמניה המזרחית ,חומה שחצצה
בין שני חלקי העיר .קנדי ביקש להדגיש בא־
מירה הזאת את תמיכתה של ארה"ב במערב
גרמניה הדמוקרטית והחופשית בפרט ,ובעולם
החופשי בכלל ("דמוקרטית וחופשית" פירושם
שמותר להביע דעה ,שמותר לחלוק ,ושמותר
גם ,שומו שמיים ,לבקר ולהביא ציטוטים מח־
קירה בפרשת שוחד חמורה).
חברים ,גם אני גיא פלג!

יומולדת 97
אניגר קלרה חגג ה  97קיציים עם ה�מ
שפחה המורחבת ,בבית סביון בקיבוץ
המעפיל .בני משפחתה הגיעו ועטפו
אותה באהבה רבה עם עוגה בלונים
והרבה ברכות .ברכו אותה הנינים
הנכדים וכל דיירי הבית.
קלרה ילידת קזבלן ,מוכרת כשורדת
שואה .עלתה לישראל־ ־ '56עם של�ו
שת ילדיה .התאלמנה לפני  46שנה
ומאז גרה בבית הבת אלגרה באשדוד,
תוך שהיא מנהלת את משק הבית
בתבשילים טעימים ,מוסיקה ספרדית
או צרפתית .מטפלת בנכדים ואף בני־
נים אשר מכניסים לחייה אור גדול.
לפני חודשים עברה לבית סביון בה־
מעפיל שהוא ביתו של בנה שמואל,
חבר הקיבוץ .אישה צנועה קטנה
וחייכנית ,מדברת ספרדית וצרפתית ומעט עברית בעיקר מילות נימוס והודיה .מזל
טוב.
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משקארד יחלק כ־7.5מיליון ש'
לחברים הזכאים
השנה ,לראשונה ,משקי הקיבוצים מחלקים הטבה
כספית לחברי מועדון משקארד

>

משקארד ,מועדון הצרכנות המוביל לתו־
שבי הקיבוצים והמושבים מבית משקי
הקיבוצים המונה כ־ 50,000חברים ,יעניק,
לראשונה ,ישירות ללקוחותיו סכום מצטבר של
כ־ 7.5מיליון  .₪בעבר ,חילקה משקי הקיבוצים
רווחים לקיבוצים והמושבים החברים באגודה
והשנה הוחלט שבנוסף לחלוקת רווחים לחברי
האגודה תשולם הטבה כספית ישירות לחברי
המועדון הזכאים.
ההטבה תגיע לכל מחזיק של כרטיס אשראי
משקארד אשר עומד בתנאי הזכאות (מחזיקים
בכרטיס פעיל שנעשו בו לפחות  5רכישות או
שנרכשו באמצעותו מוצרים /שירותים בסכום
כולל של לפחות  ₪ 500החל מה־.)1.11.2018
חלוקת ההטבה הכספית תתבצע באמצעות
בחירת מזומן /שוברים /מתנות באתר המועדון,
ללקוחות הקיימים ואלו שהצטרפו למועדון עד
 31.10.19ואשר יעמדו בתנאי הזכאות .ההחלטה
על תשלום ההטבה התקבלה באסיפה הכללית
של האגודה במסגרת דיון ואישור הדוחות הכס־
פיים לשנת .2018

רן רונן ,מנכ"ל משקי הקיבוצים" :כחלק מה־
שינויים העוברים על הקיבוץ אנו במשקי הקי־
בוצים רואים בחבר ובתושבי הקיבוץ חלק חשוב
ומרכזי כמושא לפעולותינו .הגיעה העת שגם
החברים באופן ישיר יהנו מפירות העשייה המו־
צלחת ורבת השנים של משקי הקיבוצים .אנו
פועלים לכך בערוצים רבים ומגוונים".
ניר ברקאי ,מנכ"ל הסחר במשקי הקיבו־
צים" :משקי הקיבוצים שמה לה למטרה לחזק
ולבסס את הקשר אל מול הפרט הגר בסקטור
ההתיישבותי ולהעניק לו את ההטבות הצרכ־
ניות המותאמות עבורו .כחלק מאסטרטגיית זו
אנו שמחים לשתף ישירות את מחזיקי משקארד
בחלוקת הטבות כספיות".
קבוצת משקי הקיבוצים מהווה ארגון קניות
ארצי ותאגיד אחזקות מוביל בתנועה הקיבו־
צית ,המאגד פעילות עסקית בעלת ערך למאות
קיבוצים ומושבים .לקבוצה חברות הפעילות
בתחומי האנרגיה ,תיירות ,נדל"ן ,לוגיסטיקה,
רכב ,צרכנות ועוד ושותפויות בתחנות כוח וב־
חברת ביטוח.

מעגן מיכאל עתר נגד הוותמ"ל
קיבוץ מעגן מיכאל הגיש עתירה
מנהלית נגד הוותמ"ל ,בטענה שאחרי
שהוועדה אישרה הפקדת תכנית ליישוב
פוריידיס היא הוסיפה לה שטח על חש־
בון קרקע חקלאית של הקיבוץ .על פי
"כלכליסט" ,התכנית שאושרה להרחבת
פוריידיס ,משתרעת על קרוב ל־1800
דונם ,והיא כוללת שתי שכונות מגו־
רים של כ־ 2,100דירות ,מתחם תעסוקה
ומאות דונמים לתשתיות .כ־ 260דונם
משטח התכנית ,הם קרקעות חקלאיות של
מעגן מיכאל ,אותן ייאלץ הקיבוץ להחזיר
למדינה.
העתירה הוגשה על ידי עורכי הדין

שי גרנות ויהודה אילוק ממשרד גרנות
ושות' ,ומועלות בה תהיות לגבי הליך
אישור התכנית והצורך בהגדלת השטח
במאות דונם ,שלושה שבועות בלבד לאחר
ההחלטה על הפקדת ה תכנית .הקיבוץ
טוען כי מטרת המהלך היא לנפח את
מספר יחידות הדיור המאושרות לטובת
הסטטיסטיקה .עוד נטען כי באישור התכ־
נית פעלו בוותמ"ל בלי לערוך את האיזו־
נים הנדרשים ,ודהרו לקבל "החלטה קי־
צונית שאינה נדרשת ,אינה חיונית ,אינה
מידתית ואינה מאוזנת" .כלכליסט ביקש
את תגובת מינהל התכנון ,אך הוא סירב
להגיב לידיעה.

האקתון הקיימות והאגרו־טק אתגרים
 2019יתקיים בעמק הירדן

>

האקתון אתגרים השנתי של איגוד הת־
עשייה הקיבוצית ,יתקיים השנה בהובלה
משותפת עם מרכז כינרת לחדשנות ועם
קבוצת צמח מפעלים והמכללה האקדמית
כנרת .באקתון אתגרים שיתקיים בתאריכים
23־ 25באוקטובר ,ייקחו חלק כ־ 120מוחות
מעולם התעשייה ,האקדמיה ,ההיי־טק ,החק־
לאות והמחקר משתתפיו יזכו באירוע מלא,
כולל מנטורים מומחים במגוון תחומים ,מע־
בדות ,סדנאות מלאכה ותלת מימד ,שפע של
פינוקים ,מתחם לינה מדוגם ,הרצאות של
בכירים במשק ונטווק מגוון ואיכותי במיוחד.
את האתגרים שיפצחו משתתפי האקתון
בחרו חברות שונות מהתעשייה הקיבוצית
ומצמח מפעלים .בין האתגרים ניתן למצוא:
טיפול בפסולת אורגנית ,קילוף קלחי תירס
טריים ללא פגע ומגע אדם ,אתגר הטיפול
בתמלחות ,אתגרי טיפול בפסולת תעשייתית

ומיחזור.
מרים דרוק מנכ"לית איגוד התעשייה הקי־
בוצית" :האקתון מאפשר לתעשייה הקיבוצית
לקדם חדשנות ,שיתופי פעולה וקיימות עס־
קית .צפויה בו עבודת צוות מרתונית עם
אנרגיה יצירתית לפיצוח האתגרים שהציבו
התעשיות לצוותים .הפתרונות לאתגרים
מחזקים את יציבותה והתמודדותה של התע־
שייה עם האתגרים שעומדים בפתחה".
מנשה שלום מנכ"ל צמח מפעלים" :קיום
האקתון האתגרים כאן בעמק הירדן שם אות־
נו ואת מרכז החדשנות על המפה ,יוביל לפ־
תרון בעיות איתן אנו מתמודדים באופן יום
יומי ובסופו של יום יכול גם להוציא מתוכו
בשורה עולמית לאתגר הגלובלי .זהו צעד
חשוב במיצוב עמק הירדן כמוביל בתחום
האגרו־ טק .בימים אלו נפתחת ההרשמה ואני
מקווה לראות גם נציגות נכבדת מאזורנו".

פ

כיפת ברזל חברתית להתיישבות העובדת
מאחדים כוחות בפריפריה

ראיון משולש :לוי-אבקסיס ,רזניק וברגיל
לקראת הבחירות ערכנו ראיון משותף עם יו"ר
גשר ,אורלי לוי אבקסיס ,חגי רזניק וגברי ברגיל
שהקימו בעבודה-גשר מטה התיישבות משו-
תף" .לתנועה הקיבוצית ולהתיישבות הכפרית
מקום מרכזי בהקמת המדינה ובקידום אזורי
גבול ואזורים פריפריאליים" פותחת את הריאיון
המשותף יו"ר גשר ,אורלי לוי אבקסיס "החק-
לאות ,התעשייה והעצמאות התזונתית היא אבן
יסוד בחייה של מדינת ישראל .אני גרה במו-
עצה האזורית עמק המעיינות הסמוכה לבית
הוריי ,בית שאן .הייחוד במקום מגוריי הוא
שהאוכלוסייה מעורבת ,דתיים וחילוניים ,ואנו
חיים יחד בהרמוניה .אין לי ספק שהברית הזאת
היא ייצוג לברית שניתן לייצא לרמה הלאומית".
מספר פעמים הצהרתם שהחיבור של העבו־
דה-גשר נועד למשוך מצביעים חדשים .ציבור
הקיבוצים אינו נחשב ,ברובו ,למצביעים חד־
שים .לאילו תגובות אתם זוכים על החיבור?
לוי אבקסיס" :חרטנו על דגלנו להיות גשר וב-
רית לפריפריות  -גיאוגרפיות וחברתיות כאחד.
כשאני מסתובבת בשטח אני מבינה עד כמה
החיבור שלנו מרגש אנשים וכמה אותם אנשים
רוצים את השינוי החברתי-כלכלי שעליו אנח-
נו מדברים .החיבור ביני לבין עמיר הוא חיבור
טבעי ,של שני אנשים ,ראשי מפלגות שחברו כדי
לשנות את חייהם של האזרחים שקורסים תחת
המדיניות הממשלתית .ישראל נמצאת במצב
חירום חברתי ואנשים חשים את זה .אני חושבת
שברגע שמתחילים להבין את מהות החיבור ,שבו

צילום :ראובן קפוצינסקי

בני אדם הם במרכז ,המספרים מתחילים לגדול,
גם בסקרים ולא רק ברחוב ובאהדה ציבורית".
גברי ברגיל ,שכיהן כמזכ”ל הקיבוץ הארצי
וכמזכ”ל התק”צ והוביל את האיחוד בין הקיבוץ
הארצי לתק”מ בהקמת התנועה הקיבוצית ,מצטרף
לדברי יו"ר גשר" :הייתי תשע שנים מזכיר הת-
נועה הקיבוצית ואני גאה על הזכות להיות נציג
קיבוצי ברשימה שעמיר פרץ משדרות ואורלי לוי
מבית שאן הם מנהיגיה .אני חושב שהחבירה לגשר
היא מהלך היסטורי ,שאנו חברי הקיבוצים ,חייבים
להיות חלק ממנו .בפעם הראשונה יש כאן מהלך
אמיתי של בניית ברית של כל גורמי הפריפריה
הגאוגרפית והמגזרית במדינה .זה המקום הטבעי
שכל חברי הקיבוצים וההתיישבות צריכים להיות
בו .אנחנו עוברים קיבוץ קיבוץ ונפגשים עם חברי

הקיבוצים יום יום במטרה לשכנעם שהעבודה-
גשר היא הבית שלהם וביום הבחירות,אמת הוא
הפתק שמייצג אותנו".
האם אתם מודעים לבעיות ,לצרכים של
ההתיישבות הקיבוצית והכפרית? באילו נו־
שאים תטפלו ראשונים?
חגי רזניק ,מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון לשע-
בר ,שגדל וגר עד היום בקיבוץ רביבים" :התנועה
הקיבוצית תמיד היתה עבורי בית ודרך .כתנועה
התיישבותית סבלנו לאורך שנים מהתנכלויות
מצד המינהל ,גוף שחושב אך ורק כלכלית ואין
בו שום הבנה לצרכי ההתיישבות .המוטיבציה
שלי היתה ונשארה להחזיר את התנועה הקי-
בוצית להיות רלוונטית בחברה הישראלית.
כפי שהובלתי כמנכ״ל מ .א .רמת הנגב הסכמי

גבולות בין ירוחם ומצפה רמון לבין יישובי רמת
הנגב תוך הקמת מערכות משותפות בחינוך ,בת-
ברואה ,בתיירות ועוד .תמיד אמרתי שהתנועה
הקיבוצית צריכה לחזור להיות רלוונטית בחברה
הישראלית ואז היא תהיה רלוונטית גם פנימה .
כמנכ״ל משרד ממשלתי ראיתי עד כמה יש
משמעות לקווי יסוד ולעשייה לאומית ועד כמה
אנחנו לא שם .יש ערכים שאי אפשר לבחון רק
דרך החור של הגרוש ,ואני מתכוון לייצג אותם.
אין לי ספק שבעשייה לאומית אדע להיות
הגשר האיתן שבונה זאת".
לוי אבקסיס" :יש הרבה דברים לטפל בהם .רמ"י
שהיתה כפופה לאוצר ,לא התחשבה בצרכים
הבסיסיים של חברי הקיבוץ ,בצורך המגורים
ובגידול הדמוגרפי .הקיבוצים סבלו מהזנחה
של האוצר .הכוח של המרחב הכפרי ,יחד עם
המרחב העירוני ,ושיתוף הפעולה ביניהם בשל-
טון המרכזי הוא נשמת אפה של מדינת ישראל.
אנחנו נקדם חוק חקלאות וההתיישבות העובדת
כמדיניות לאומית מרכזית".
ברגיל סיכם" :אנחנו מבטיחים לשמור על מקו-
רות המים תוך פיתוח מקורות חלופיים לטובת
הבטחת מחיר מים מוזל לחקלאים ,נעודד צעירים
להשתלבות בחקלאות על ידי הקמת קרן למלגות
לימוד ,ונדאג לרווחיות החקלאות כמקובל במ-
דינות המערב ,בין היתר על ידי סובסידיות לח-
קלאים ,מכסי מגן ופטור מהגבלים עסקיים לח-
קלאות .העבודה-גשר מחויבות למאבק בפשיעה
החקלאית ותקדם חקיקה מרתיעה בהתאם".

ק.מ.ס ציוד טכני בע”מ
איכות ושירות לנסיעה בראש שקט

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

אנפה
דוכיפת
עגלת העמסה חשמלית

נבולה  -רכב בנזין
חדש בשוק

לפרטים נוספים www.kms.co.il :משרד 03-9328959 :מיילinfokms100@gmail.com :
בן 054-4203015
הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד
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דיווחי תנועה

מתי בפעם האחרונה נסעו יחד ממלאי
התפקידים בקיבוץ ללמידה משותפת
להכשרה מקצועית ,וגם ,לבילוי?
כנס חברה וקהילה ה ,1-שייערך במכללת ספיר בתאריך  ,24.9הוא הזדמנות לשיח בין
ממלאי התפקידים בתחומי החברה והקהילה בתנועה הקיבוצית .הכנס יוקדש לתפיסת
הקהילה הקיבוצית במיטבה ,שגובש בעבודה משותפת באגף חברה וקהילה .ראשת
האגף ,ד"ר אילת גלס ,התפנתה כדי לספר לנו מעט הכנס ומה שצפוי בו

"

זה יהיה מפגש יוצא דופן",
מחייכת ד"ר אילת גלס ,ראשת
אגף חברה וקהילה.
 .1מתי בפעם האחרונה נסעתן
יחד ,מנהלת הקהילה ,מנהל הב־
ריאות והרווחה ,מנהל התרבות,
מנהלת החינוך ומנהלת מש"א
ללמידה משותפת להכשרה מק־
צועית ,וגם ,לבילוי??"
 .2בכנס ישתלבו השיח של
''השטח'' עם היבטים אקדמיים,
בהשתתפות פרופ' ארז צפדיה
ראש התחום של לימודי המר־
חב הכפרי בספיר ,ומירי יעקובי
הורוביץ מנהלת תהליכי שיתוף
בממשלה מארגון "שיתופים".
סדר היום של הכנס נבנה כדי

לעורר סקרנות ,השראה והנאה.
התוכנית עשירה ומגוונת ,ומ־
תמקדת במרכיבים ובמאפיינים
הייחודיים בזהות הקיבוצית,
בלמידה ובקבלת כלים לעבודה
משותפת של ממלאי התפקידים.
ההון האנושי המצוין שלנו בקי־
בוצים משתקף במשתתפי הכנס
הקיבוצניקים (רועי בירן מקיבוץ
הרדוף יופיע ב,spoken words -
מירי יעקובי הורוביץ מקיבוץ גבת
תרצה על ,collective impact
נשמע דוגמאות מ 3-קיבוצים
על הובלה משותפת וינון בן דוד
מקיבוץ נחל עוז יסגור את הכנס
בהופעה עם אחיו ,בועז.
כל זה יתרחש במרחב היזמות

והחדשנות של מכללת ספיר -
 - eXlabשהעיצוב שלו משרה
תחושת חדשנות ,יזמות ,שיתופי
פעולה ויצירתיות.
"בחרנו לקיים את הכנס הראשון
שלנו במכללת ספיר ,וראש המוע־
צה האזורית שער הנגב ,אופיר לי־
בשטיין ,ומנכ"לית המועצה ,לילך
שיינגורטן ,יכבדו אותנו בנוכחו־
תם" ,מציינת גלס" .בחרנו לשים
את הדרום במרכז גם בשגרה ,ולא
רק בחירום .המיקום ,השירותים
ותושבי העוטף הם חלק פעיל
בארגון הכנס יחד עם אגף חברה
וקהילה של התנועה הקיבוצית.
זו ערבות הדדית הלכה למעשה.
אני קוראת לממלאי התפקידים

החוברת השנתית של
"שבילים" כבר כאן!
חוברת ההשתלמויות והפיתוח המקצועי לחינוך
החברתי ולמחלקות חינוך ויחידות נוער במועצות
האזוריות שהוכנה על-ידי אגף החינוך בתנועה
הקיבוצית פורסמה השבוע .בחוברת מופיע לוח השנה
של אירועי ומפעלי אגף החינוך בתנועה הקיבוצית

ר

אשת אגף החינוך ,דבי ברא"ס" :החינוך החברתי בבסיס
הוויתו עוסק בחיברות ,מיומנויות חברתיות והזכות להש־
תייך לקבוצה ולקהילה .על מנת שנהיה מקדמים ,רלוונטיים
ומכווני עתיד עלינו לקדם את הפיתוח המקצועי של כל העוסקים
בחינוך החברתי".
מנהלת פיתוח מקצועי ב"שבילים"  -החינוך החברתי בתנועה הקי־
בוצית ,עפרי בשן" :צוות "שבילים" גאה להציג את תכנית העבודה
החינוכית לשנת תש"פ המחברת בין המהות והליבה לפרקטיקה
מקצועית .בכוונתנו לקדם את החיבור המקצועי בין כלל העוס־
קים בחינוך החברתי באמצעות שפה מקצועית והעמקת העבודה
הרשתית לצד הכרה על ידי משרד החינוך במחנכים ובמחנכות
בקיבוצים .מוזמנים לקרוא ,להכיר ויחד אתנו לקדם מקצועית את
החינוך החברתי".
מוזמנים ליצור קשר עם עפרי בשן ,מנהלת פיתוח מקצועי
ב"שבילים" .ofrib@tkz.co.il
את החוברת ניתן למצוא באתר התנועה הקיבוצית
החברתיים להצטרף אלינו למחווה
של סולידריות ,וכמובן להשתתף
בכנס ולהשפיע על השיח".

להרשמה וצפייה בתוכנית
הכנס – הכנסו לאתר התנועה
הקיבוצית

במועד א' אחוז ההצבעה בקיבוצים עמד על

 73%בלבד.

מנדט שלם נשאר בבית ולא הגיע לקלפי.
ביום שלישי הקרוב
לא משאירים אף קיבוצניק בבית.

קיבלנו מועד ב' ,לא יהיה מועד ג'.

קיבוצניקים .מצביעים .מנצחים.
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דעת יחיד

• אורי ילינסקי

האופציה היחידה להצבעה
עבור איש שמאל

>

על רוב מערכות הבחירות בישראל נהוג
להגיד כי מדובר במערכות בחירות קרי־
טיות שעתידות לשנות ללא הכרה את מדינת
ישראל .בפועל ,מעט מאוד מערכות בחירות
היו באמת קריטיות כמו זו הנוכחית .הבחירות
הללו אמנם נולדו בחטא ,בסירוב של נתניהו
לקבל על עצמו את הכללים המקובלים בחוק
ולהכיר בזכותו של נשיא המדינה להעביר את
משימת הרכבת הממשלה לחבר כנסת אחר,
אבל הן מספקות הזדמנות חוזרת לקבוע את
המסלול עליו עתידה לצעוד מדינת ישראל:
האם אנחנו בדרך להיות מדינה סמכותנית,
שבזה לערכי הדמוקרטיה ולזכויות הפרט,
שיכורה מכוח ומהשליטה בעם אחר ובזה לח־
לשים ולנזקקים בחברה ,או שמא נוכל בכל
זאת להקים חברת מופת המקדשת את הש־
וויון בין כלל אזרחיה ,את חשיבות המוסדות
הדמוקרטיים וזכויות הפרט ואת חובתה של
המדינה לספק רווחה כלכלית לכלל תושביה
וחותרת לסיום העימות מול הפלסטינים על
ידי משא ומתן מדיני?
השמאל הישראלי מגיע לבחירות כשהוא
נמצא בעמדת חולשה משמעותית  -הוא מפו־
לג בין ארבע רשימות כאשר רק שתיים מהן
מייצגות באופן מובהק את השמאל הציוני.
מפלגת הליכוד ,מאז בחירות  , 2015זנחה
כל יומרה ליברלית שבעבר הייתה חלק בלתי
נפרד מהמצע שלה וכיום היא מפלגה לאומנית
קיצונית שמאופיינת בשנאת זרים ,סלידה
מתהליך מדיני ,סגידה לכוח צבאי ,אמונה
בניאו־ליברליזם קיצוני ובוז מוחלט כלפי
המוסדות שמגלמים את הדמוקרטיה הישרא־
לית .מפלגת הליכוד הפכה היום לגוף שמשו־
עבד לחלוטין להתחמקותו של נתניהו ממשפט
 נגד נתניהו עומדים שלושה כתבי אישוםחמורים שמגלמים באופן מפורש יחסי קח ותן
בינו לבין בעלי הון נגד האינטרס הציבורי.
בפני מחנה השמאל הציוני עומדות שלוש
אופציות מקובלות להצבעה  -המחנה הדמו־
קרטי ,העבודה־גשר וכחול לבן .לא צריכה
בדיקה מעמיקה במיוחד כדי להבין ,כי האופ־
ציה היחידה שאמורה להילקח בחשבון במצב
הנוכחי היא הצבעה למחנה הדמוקרטי.
מה רע במפלגת כחול לבן? כחול לבן היא
בלוף .היתרון היחידי שהיא מציעה למצביעי
המרכז שמאל ,היא האשליה שהפיכתה למפ־
לגה הגדולה בכנסת תביא להחלפת השלטון.
בפועל ,אין לה שום דבר להציע ,מלבד קמ־
פיין פשטני ובלתי יעיל שמתמצה ב"רק לא
ביבי" .נציגי המפלגה כמו יעלון ויועז הנדל
הם אנשי ימין מובהקים .הם טוענים שהיתרון
המובהק שלהם על נתניהו הוא היושר האישי
שלהם ,אבל מצד שני הם תומכים בניהול
הסכסוך  -לא במשא ומתן מדיני אלא בה־
פעלת יד קשה כלפי הפלסטינים .מדינת
ישראל אינה זקוקה להמשך הבלוף של ניהול
הסכסוך ,אלא זקוקה לשינוי כיוון .מי שמצי־
עים את המשך השליטה בעם הפלסטיני אינם
יכולים לנפנף במוסריות שלהם ומי שמבק־
שים באופן מפורש להקים ממשלת אחדות עם
הליכוד ,אינם באמת מבינים את עומק הבור
המוסרי אליו התדרדרה מפלגת השלטון של
מדינת ישראל .עם נתניהו או בלעדיו .עם
הליכוד אין לשתף פעולה ,את הליכוד יש
להוריד מהשלטון.

ומה רע במפלגת העבודה? כי גם מפלגת
העבודה מבססת את הקמפיין שלה על אש־
ליה .עמיר פרץ טוען כי האיחוד בינו לבין
רשימת גשר בראשות אורלי לוי־אבקסיס
יצליח להביא קולות מעיירות הפיתוח .בשם
החיבור הזה עם גשר ,פרץ הפנה עורף לשו־
תפות האידאולוגיות המובהקות של מפלגת
העבודה וויתר על האפשרות להקים לראשו־
נה רשימת שמאל גדולה שיכולה לשמש בית
אמיתי לכלל מצביעי המרכז־שמאל .למפל־
גת העבודה היו במהלך ההיסטוריה כמה וכמה
הזדמנויות להפוך לאופוזיציה לוחמת ולתרום
באופן משמעותי לנפילה של ממשלות הימין,
אבל יותר מדי פעמים היא בחרה בעד ישיבה
בקואליציה בנימוק המופרך שהשפעה מבפ־
נים עדיפה מהיעדר השפעה בחוץ .בעשותה
כך ,מפלגת העבודה תרמה להלבנת הפשעים
והיעדר החזון המדיני של הימין .האם עמיר
פרץ חותר לכניסה לממשלת נתניהו? נכון
להיום איננו יודעים בוודאות ,אבל מפלגה
שאינה מסוגלת לשאת את הרעיון של ישיבה
באופוזיציה ואינה מסוגלת להציב אלטרנטי־
בה רעיונית לשלטון הימין ולדבוק בו אינה
ראויה לקולות השמאל.

האופציה היחידה לאנשי שמאל
האופציה היחידה להצבעה עבור כל מי
שרואה את עצמו כאיש שמאל היא המחנה
הדמוקרטי .במהלך כל שנות קיומה ,הוכיחה
מרצ כי היא מסוגלת להיות אופוזיציה לוח־
מת שאינה זונחת את עקרונותיה לטובת תפ־
קידים מיניסטריאליים ,ומצד שני פעילותה
בממשלות רבין וברק הראתה כי גם כחברה
בקואליציה היא אינה מוותרת על עקרונותיה
הבסיסיים .אמנם מרצ יצאה מהבחירות האח־
רונות כאשר היא חבולה ועומדת מעט מעל
לאחוז החסימה ,אבל ברגע האמת ידעה לי־
צור את החיבור המתבקש בינה לבין המפלגה
של אהוד ברק ונציגים נוספים בתוך מחנה
השמאל ,כשהבולטת שבהם היא כמובן סתיו
שפיר .אין כיום מפלגה שמחויבת יותר מהמ־
חנה הדמוקרטי לזכויות הפרט ,לכלכלה הוג־
נת שאינה זורקת הצידה את החלשים ביותר
בחברה ,לשיקום השירותים הציבוריים ,לש־
מירה על איכות הסביבה ,לחיזוק מנגנוני
אכיפת החוק ומעל לכל לסיום הסכסוך עם
הפלסטינים באמצעות משא ומתן מדיני.
המחנה הדמוקרטי הוא כיום תמונת המראה
המובהקת ביותר של הימין הישראלי ,מחנה
החותר לחיזוק הערכים היהודיים הפרטיקו־
לריים של המחנה החרד"לי ,לשימור הבלוף
הנקרא "ניהול הסכסוך" ,לכלכלה ניאו־לי־
ברלית חסרת מעצורים ולפגיעה בשלטון
החוק ובמוסדות לאכיפת החוק בשם השאיפה
למשילות בלתי מוגבלת .אנו נמצאים כרגע
בנקודת זמן שבה אין לאף אחד מאתנו את
המותרות לשבת על הגדר ולהימנע מנ־
קיטת עמדה פוליטית .אנחנו עומדים מול
מחנה מסוכן שיודע היטב להיכן הוא מעוניין
להוליך את מדינת ישראל .בנקודת זמן כזו
אנחנו לא יכולים לעשות טעויות בשיקול
דעת ולהצביע עבור מפלגות שאינן מייצגות
מובהקות של ערכי מחנה השמאל.
שריד

הודעה מטעם ועדת
הבחירות לבחירת
מזכ"ל התנועה הקיבוצית
לציבור חברי הקיבוצים ולמטות המתמודדים בבחירות
למזכ"לות התנועה,
לאחרונה הובא לידיעת חברי ועדת הבחירות מידע על
משלוח מסרונים בלתי מזוהים ,המתחזים לפרסום תוצאות
משאלים שעניינם -הבחירות הקרבות למזכ"ל התנועה.
הועדה פונה למועמדים ולכלל החברים לשמור על קיום
מערכת בחירות נקייה ,חברית והוגנת.
ברצוננו להדגיש כי משלוח מסרונים בלתי מזוהים מנוגד
בהחלט למטרה זו.
בברכת חברים,
חברי ועדת הבחירות
שיבולת שופט אדלמן -יו"ר.

CANN CREDIT

חקלאים ,יזמים וחוקרים המעוניינים
בגידול קנאביס רפואי
שטחי גידול קנאביס מוכנים לשכירות
אנו מעמידים לרשותך שטח חקלאי מוכן
לגידול קנאביס למטרות רפואיות.
שטחים בגודל בין  1-3דונם
(אפשרות להתרחב בהמשך).
כולל אבטחה תשתיות ,בנין משרדים
ומחקר ,מעבדות ,חממות ,כספות וכן
שירותי אבטחה משותפים ,אגרונום
מוסמך וייעוץ משפטי.
* עדיפות תינתן לבעלי רישיון גידול קנאביס
רפואי מטעם משרד הבריאות.

לפרטים:
טלפון02-622-3221 :
מיילinfo@cann-credit.com :
12.9.2019
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דרשה על פרשת השבוע

ברוח יהודית־חילונית־הומניסטית • הרב אבי פסקל

פרשת כי תצא ,דברים כד
(יד) ֹלא ַת ֲעׁשֹק ָׂש ִכיר ָענִ י וְ ֶא ְביֹון
ֵמ ַא ֶחיָך אֹו ִמּגֵ רְ ָך ֲא ֶׁשר ְּב ַארְ ְצָך ִּב ְׁשש
ָערֶ יָך{ :טו} ְּביֹומֹו ִת ֵּתן ְׂשכָ רֹו וְ ֹלא
ָתבֹוא ָעלָ יו ַה ֶּׁש ֶמׁש ּכִ י ָענִ י הּוא וְ ֵאלָ יו
הּוא נ ֵֹׂשא ֶאת נַ ְפׁשֹו וְ ֹלא יִ ְקרָ א ָעלֶ יָך
ֶאל יְ הֹוָ ה וְ ָהיָ ה ְבָך ֵח ְטא( :ס) {טז}
יּומתּו ָאבֹות ַעל ָּבנִ ים ָּובנִ ים ֹלא
ֹלא ְ
יּומש
יּומתּו ַעל ָאבֹות ִאיׁש ְּב ֶח ְטאֹו ָ
ְ
תּו( :ס) {יז} ֹלא ַת ֶּטה ִמ ְׁש ַּפט ּגֵ ר
יָ תֹום וְ ֹלא ַת ֲחבֹל ֶּבגֶ ד ַאלְ ָמנָ ה{ :יח}
וְ זָ כַ רְ ָּת ּכִ י ֶע ֶבד ָהיִ ָית ְּב ִמ ְצרַ יִ ם וַ ּיִ ְפּדְ ָך
ֹלהיָך ִמ ָּׁשם ַעל ּכֵ ן ָאנֹכִ י ְמ ַצּוְ ָך
יְ הֹוָ ה ֱא ֶ
לַ ֲעׂשֹות ֶאת ַהּדָ ָבר ַהּזֶ ה( :ס) {יט} ּכִ י
ִת ְקצֹר ְק ִצירְ ָך ְב ָׂשדֶ ָך וְ ָׁשכַ ְח ָּת ע ֶֹמר
ַּב ָּׂשדֶ ה ֹלא ָתׁשּוב לְ ַק ְחּתֹו לַ ּגֵ ר לַ ּיָ תֹום
וְ לָ ַאלְ ָמנָ ה יִ ְהיֶ ה לְ ַמ ַען יְ ָברֶ כְ ָך יְ הֹוָ ה
ֹלהיָך ְּבכֹל ַמ ֲע ֵׂשה יָ דֶ יָך( :ס) {כ}
ֱא ֶ
ּכִ י ַת ְחּבֹט זֵ ְיתָך ֹלא ְת ַפ ֵאר ַא ֲחרֶ יָך
לַ ּגֵ ר לַ ּיָ תֹום וְ לָ ַאלְ ָמנָ ה יִ ְהיֶ ה{ :כא} ּכִ י
ִת ְבצֹר ּכַ רְ ְמָך ֹלא ְתעֹולֵ ל ַא ֲחרֶ יָך לַ ּגֵ ר
לַ ּיָ תֹום וְ לָ ַאלְ ָמנָ ה יִ ְהיֶ ה{ :כב} וְ זָ כַ רְ ָּת
ּכִ י ֶע ֶבד ָהיִ ָית ְּב ֶארֶ ץ ִמ ְצרָ יִ ם ַעל ּכֵ ן
ָאנֹכִ י ְמ ַצּוְ ָך לַ ֲעׂשֹות ֶאת ַהּדָ ָבר ַהּזֶ ה:
אפרים חזן כותב ,שפרשתנו היא
אחת הפרשות העשירות במצוות,
ומונים בה לא פחות מ 74-מצוות.
קשה מאוד לגלות את העיקרון המאש
רגן את סדר הדברים ,אך ניתן לארגן
קבוצות של מצוות סביב נושאים
חברתיים ומשפחתיים .אחת הקבוש
צות הבולטות היא מצוות  -לקט,
שכחה ופאה  -הנכנסת תחת הכותש
רת "מתנות עניים" (דב' כד:יט-כא).
שלושת הפסוקים הללו כוללים את
הצירוף "לַ ּגֵ ר לַ ּיָ תֹום וְ לָ ַאלְ ָמנָ ה יִ ְהיֶ ה".
מטרת המצווה ברורה ,עזרה חומרית
לחלש ,כמו שאר דיני הצדקה .מצד
שני מצוות אלה מקריות בחלקן,
שהרי עיקרן חוסר מודעּות ואפילו
שכחה; אדם לא יכול לקיים מצוות
"שכחה" מתוך מחשבה ובכוונה
תחילה.
בעל "ספר החינוך" מעמיד את
עיקר מצוות שכחה על חינוך האדם
לנדיבות ,ומאות שנים אחר כך על
כך מוסיף הר' שמשון רפאל הירש :
"מתנות העניים" עומדות כניגוד,
כמחאה נגד מושג ה"שלי" .ואם מזש
כירים לך פאה ועוללות את חובתך
לבלתי ראות שדך וכרמך כולו כשלך
ורק כשלך ,וכן לבלתי השתמש בכל
מה שהצמיח לך הטבע בברכת ה'
לטובתך אתה בלבד ,ואם מזכירים
לך פרט ולקט שאין עליך לנצל עמל
כפיך לטובתך אתה עד גמירא...
הנה מוסיפה התורה מצוות שכחה
ללמדך שאף מחשבותיך הקשורות
בעמל לקניניך ,אין עליהן להיות מוש
פנות רק לטובתך אתה ,ומה שנעלם
פעם בשעת קציר ממחשבותיך ,יהא
חלקם של העניים".
כיוון נוסף וחשוב ,הוא הנתינה
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דרך כבוד .במצוות אלה לא הנותן
הולך אל הנצרך ,אלא להפך ,ואין
הדבר תלוי ברצונו הבלעדי .התורה
מזכה את העני בלקט שכחה ופאה,
הוא בוחר לו את השדה ,הוא מלקט
על פי יכולתו ,בדרך המוסכמת עליו
ועל חבריו המלקטים ,הוא האדון
למתנתו .ניתן אולי להשוות היום את
נתינת הצדקה לעני במוצרים ובכש
סף ,לעומת קבלה של כרטיס חיוב
שמאפשרת לו לבחור את המוצרים
והשירותים שהוא רוצה וצריך.
החברה מתחנפת לעשיר ,והוא
זוכה ליתרון ולסבר פנים יפות בכל
מקום ,ללא קשר להיותו ראוי לכבוד
זה .ברור שבכל דבר הנקנה בכסף
יתרונו של העשיר גדול ורב .כנגד
מצב זה ,וכנגד חוסר ההערכה והזש
לזול בעני באשר הוא עני ,יוצאים
במחאה סיפורי עם שונים ,וכמה
מן השירים היפים שכתבו משוררינו
לאורך הדורות .כך הוא ,למשל ,שירו
של רבי אברהם אבן עזרא:
ַא ְׁשּכִ ים לְ ֵבית ַה ָּׂשר –  /א ְֹמרִ יםּ :כְ ָבר
רָ כַ ב!
ָאבֹוא לְ ֵעת ֶערֶ ב –  /א ְֹמרִ יםּ :כְ ָבר
ָׁשכַ ב!
אֹו יַ ֲעלֶ ה ֶמרְ ּכָ ב / ,אֹו יַ ְעלֶ ה ִמ ְׁשּכָ ב –
אֹויָ ה לְ ִאיׁש ָענִ י / ,נֹולָ ד ְּבלִ י כֹוכָ ב!
מה שהביע ראב"ע בתמציתיות
רבה ,פירט והרחיב שש מאות שנה
אחריו פייטן בן מקנס ,רבי שלמה
חלואה (=שח"ל) ,בשירו "אמת
מארץ חדל חדול" .התיאור המפורט
והסאטירי ,ההומור החד והעוקצני,
תוך הבלטת הניגוד בין העני לעש
שיר ,ובעיקר הצביעות הרבה ביחס
החברה לזה כנגד זה – כל אלה
בונים סטירה חברתית ושיר מחאה
ממדרגה ראשונה.
קטע מהשיר:
ַּביֹום ַּובלַ יְ לָ ה ַׁש ָּמ ֵׁשי ָע ִׁשיר ֹלא יִ ָיעפּו
ֹאׁשם ָחפּו
וְ ַׁש ָּמ ֵׁשי ָחכָ ם ִמ ְסּכֵ ן ר ָ
ַהּלָ לּו ֲאנָ ִׁשים לָ ֶהם יִ כְ ָספּו
אֹותם יִ דְ ֲחפּו
וְ ַהּלָ לּו לָ ֶהם ְּב ִסירָ ה ָ
ּגַ ם זֹאת ֹלא ַּתּכִ ירּו בֹו ִּובנְ ָערֹו
ְּב ֵצאתֹו לַ ּׁשּוק ַהּכֹל ִמ ֶּמנּו יָ גּורּו
ִמּכָ ל ַמ ֲאכָ ל ֵחלֶ ק יָ ֶפה לֹו יִ ְב ֲחרּו
אׁשית ְׁש ָמנִ ים לֹו יִ ְבזֹורּו
ָּב ָׂשר ָׁש ֵמן וְ רֵ ִ
ׁשֹוברֹו
ּדַ ל וְ ָענִ י ְב ִצּדֹו ְ
ּכְ סּותֹו ָת ִעיד ָעלָ יו וְ ִׂש ְמלָ תֹו לְ עֹורֹו
ִמּכָ ל ַמ ֲאכָ ל ֵחלֶ ק ָהרַ ע לֹו יִ ְב ֲחרּו
ּכְ רָ ַעיִ ם אֹו ְבדַ ל אֹוזֶ ן הּוא ְּב ָׂשרֹו
יֶ לֶ ד ָחכָ ם ִּומ ְסּכֵ ן ָחכְ ָמתֹו ְבזּויָ ה
ָע ִׁשיר זָ ֵקן ּוכְ ִסיל הּוא ּכְ מֹו ַת ֲאוָ ה נִ ְהיָ ה
אֹוה ָביו ּכְ ַמיִ ם ַּב ִּצּיָ ה
ָערֵ ב לְ נֶ ֶפׁש ֲ
ּכִ י הּוא יַ ִּצילֵ ם ִמ ֶּפ ַצע וְ ַחּבּורָ ה ַּומּכָ ה
ְטרִ ּיָ ה
ּכָ ל ֲא ֵחי רָ ׁש ְׂשנֵ אּוהּו
ִּכי לְ ֵאין יָ דֹוַ ,על ַמה יְ ָקרְ בּוהּו?
ְּביֹום ִׂש ְמ ָח ָתם יְ כַ ֲחׁשּו ְב ִקרְ ָבתֹו וִ ַיבזּוהּו
ֹאמרּו'ָ :קרֹוב לָ נּו ָה ִאיׁש
ְּוב ֵעת רָ ָע ָתם י ְ
ּגֹואלֵ ינּו הּוא'
ִמ ֲ

לֵ יל ֶׁשלֶ ג ָּומ ָטר ָע ִׁשיר ְּב ִׂש ְמ ָחה
וְ ָענִ י וְ ֶא ְביֹון ְּביָ גֹון וַ ֲאנָ ָחה
תּוחה
זֶ ה ַמ ָּצעֹו כָ פּול וַ ֲח ִביתֹו ְפ ָ
רּוחה
וְ זֶ ה ָערּום יָ לִ ין וְ ֵאין ַמ ֵּׂשאת וַ ֲא ָ
ָמ ָטר יְ ַׂש ַּמח ָע ִׁשיר ּכִ י יִ ְב ַטח ַעל ְמאֹודֹו
אּומה
וְ ָענִ י בֹו יִ ְת ַע ַּצב ּכִ י ֵאין ּכָ ל ְמ ָ
ְּביָ דֹו
רֹותיו ְמלֵ ִאים ָּבר וְ לֶ ֶחם ְּומזֹון
אֹוצ ָ
זֶ ה ְ
ִמ ְס ָעדֹו
וְ זֶ ה ּכָ ל יֹום ַחּיָ יו ְּתלּויִ ים נֶ גְ ּדֹו
על ההבחנה בין צדק לחסד כותב
יובל שרולו .לטעמו בנבואות של י�ש
עיהו הנביא טען לשיבוש חמור בתש
פיסה הדתית של האמונה .בני האדם
נוטים לחשוב שמוקד הקשר בין אדם
לאלוהיו קורה במצוות ,בעליה למקש
דש ,בצום ובתפילה .הנבואה נטלה
על עצמה תפקיד ,ללמד שלא כך הם
פני הדברים .אלוהים מצפה לבסס
את הקשר ע ל תיקון חברתי של הע�ו
לם .זהו הבסיס לעבודת האל.
בילי סבריר כותבת" :תשתדלו ל�ש
כוח משהו בשדה" .הלוואי והיינו זוש
כרים זאת גם היום ,כשהמכונות החש
קלאיות היעילות אינן מותירות כלום
אחריהן ,כשאנחנו משליכים כמויות
מזון עצומות ,כשאנחנו מבזבזים בלי
חשבון ובלי לחלוק עם העני ,הגר,
היתום והאלמנה .הם אתנו גם היום.
.החובה להשאיר מן היבול לעניים,
הוזכרה כבר בספר ויקרא פרק יט
פסוקים ט-י ,וגם בפרק הזה .חובה
זאת מתייחסת לבעלי האדמות בתהש
ליך איסוף היבול ,ומצווה עליהם לא
לשוב ולקחת את מה שנותר אלא
להשאירו .בפרק שלפנינו מוזכרים
יבולי הדגן ,הזית והגפן – האוסף
אלומותיו מן השדה ושכח או הותיר
עומר ,אלומה קטנה ,לא ישוב לקש
חתו; כך אין לחזור וללקט את מה
שנותר על עצי הזיתים או הגפנים
לאחר איסוף היבול .חז"ל מבארים
שמצוות אלה חלות על כל יבול חקש
לאי כולל עצי פרי.
היא מפרשת את מונחי מתנות
עניים:
לקט  -כמות קטנה של שיבולים,
או כל יבול אחר הנופל מידי הקוצר,
הקוטף או הבוצר;
פאה  -כמות של תבואה בקצה
השדה ,אשר בעל השדה צריך להש
שאיר לעניים ולא לקצור .כדי להש
גדיר מהי כמות פאה נאותה תקנו
חז"ל להשאיר אחד משישים;
שכחה  -יבול שנשכח בשדה,
בכרם או במטע ,שכדי למוצאם היה
על בעל האדמה לחפשו מאוחר יותר
באופן מיוחד;
עוללות  -ענבים אשר גדלו ללא
אשכול או שנתלשו מהאשכול תוך
כדי הבציר.
עדי אפריימי-כהן ויוליה פירסט-
קירט ,מנסות להסביר את מניעי

האוסף אלומותיו מן השדה ושכח או הותיר עומר ,אלומה קטנה ,לא ישוב לקחתו

ותועלות הנתינה לעני.
צריך לסייע לחלשים כי הם אינם
יכולים לסייע לעצמם ,מתוך חמלה
 .כדי ליצור עולם טוב יותר .כי כך
עושה אדם מוסרי .כי זו הדרישה
הדתית – מי שפוגע בחלשים – ה'
יפגע בו .כי אולי יום אחד גם אנחנו
נגיע למקומם ,ונרצה שיסייעו לנו.
כי אם הם יהיו נואשים מדי הם עלוש
לים "לקום עלינו".
למרות הנימוקים המגוונים והמש
שכנעים ,כנראה קשה לאדם לתת
משלו ועדות לכך הוא ריבוי החוקים
בתורה המתייחסים לסיוע לחלש.
ריבוי זה מעיד כי הגנה על החלש
בחברה היא ערך מוסרי מרכזי בתוש
רה ,אולם כנראה היה צורך בחוקים
רבים כדי שמי שיש לו יעניק למי
שיש לו פחות.
התורה מנסה לחייב אדם להתחש
שב בחלש ממנו לעשות זאת .אוסף
הצווים בפרשתנו מציג רשימה של
נימוקים האמורים לשכנע כל אדם
מישראל לציית לחוקים הסיוע לחש
לשים.
ּ...וברְ כֶ ּךָ ּולְ ָך ִּת ְהיֶ ה ְצדָ ָקה לִ ְפנֵ י
 ֵֹלהיָך
ֹלהיָך ,לְ ַמ ַען יְ ָברֶ כְ ָך ה' ֱא ֶ
ה' ֱא ֶ
ְּבכֹל ַמ ֲע ֵׂשה יָ דֶ יָך -העני יברך אותך,
אתה תהיה צדיק בעיני ה' ,והוא יגש
מול לך .נימוק תועלתני.
 ּכִ י ָענִ י הּוא וְ ֵאלָ יו הּוא נ ֵֹׂשא ֶאת-נַ ְפׁשֹו – הוא עני (התורה חוזרת כאן
על המובן מאליו) ,והחשוב ביותר
 נפשו ,חייו ,תלויים בכך שתשלםאת משכורתו בזמן ,אחרת לא יוכל
לקנות את מזונו ומזון משפחתו.
הבחירה בביטוי "נושא" מדגישה את
תלותו בך .כמו "נושא תפילה" או
"נושא עיניים" כלומר הוא משתוקק
למשכורתו וזקוק לה עד מאוד .זהו
נימוק מוסרי -מצפוני.
 וְ ֹלא-יִ ְקרָ א ָעלֶ יָך ֶאל-ה' וְ ָהיָ ה ְבָךֵח ְטא – אם העני "יתלונן" עליך בפני
ה' אתה תחשב כחוטא לה' ותיענש-
נימוק שהוא איום.
ֹלהיָך ְּבכֹל ַמ ֲע ֵׂשה
לְ ַמ ַען יְ ָברֶ כְ ָך ה' ֱא ֶ
יָ דֶ יָך –נימוק תועלתני.
 וְ זָ כַ רְ ָּת ּכִ י ֶע ֶבד ָהיִ ָית ְּב ִמ ְצרַ יִ ם וַ ּיִ ְפשֹלהיָך ִמ ָּׁשם ַעלּ-כֵ ן ָאנֹכִ י ְמ ַצּוְ ָך
ּדְ ָך ה' ֱא ֶ
ת-הּדָ ָבר ַהּזֶ ה – גם הלווה
לַ ֲעׂשֹות ֶא ַ
היה חלש ונזקק וה' הצילו מעושקיו
במצרים .נימוק דתי (מדגיש את חוש
בתו של איש מישראל כלפי ה').
לדברי צבי אדר ,הנימוקים
מיותרים ואולי אף מזיקים .ריבוי

נימוקים עלול להחליש את תוקף
החוק  .אם ציווי הוא נחוץ וחיוני,
הרי שאין צורך להכביר בנימוקים.
מצד שני ,ריבוי הנימוקים מחליש
צווים שאין בצדם נימוק כיוון שריש
בוי הנימוקים יוצר ציפייה לנימוק
של כל הצווים ,לכן יהיה מי שיטען
שצו שאין בצדו נימוק ראוי לבטלו.
ריבוי הנימוקים מעיד ,על המצב
הקיים ,בו בעלי הכוח והשליטה לא
התחשבו בחלשים ,פגעו בהם וניצלו
את חולשתם וגם על הקושי הרב הן
בקיום הצווים והן באכיפתם.
דומה שלא צריך להסתכל ימינה
ושמאלה כדי לראות ,שהמצב כיום
דומה למדי .המלחמה שאסרה
התורה על טבעו של האדם אולי
ראויה לשבח אך אינה מצליחה כנש
ראה לאורך הדורות.
ספר דברים מביא טעמים למצוות
לא כדי להצדיקן אלא כדי לחנך דרכן
את העם .טעמי המצוות הופכים את
המצוות לחינוך – חינוך לצדק ולדת
אמת .הוא בוחר לחנך דווקא דרך
החוק ,כלומר דרך העשייה – ואפש
שר לחנך דרך העשייה רק כשהיא
מנומקת .
נראה שהמסקנה הנובעת מהדיון
היא שלפנינו דרישות המציבות נורש
מה של מידה של חסד; שהוא מעבר
לצדק ומעבר לחוק .זאת ועוד ,לא
ניתנים ב"חוקים" כלים לאכיפה
של ממש ,ודאי לא על ידי "בית דין
של מטה" ,ולכן אין להם ערך בבית
המשפט .הנימוקים הרבים ,שבעצם
מחלישים את החוקים ,לפי תפיסת
אדר שהבאנו ,מלמדים שתכליתם
של החוקים הללו היא לחנך .במילים
אחרות אין מדובר כאן בחוק יבש,
אלא במגמה להשפיע על התנהגותו
של האדם מתוך שאיפה לטפח בו
חמלה ,מוסר ואנושיות .סיוע לחלש
והתחשבות בו ,כדרך חיים" ,מאמן"
את האדם להיות רגיש ואמפטי
לסבל הזולת ,כך שגם אם לא יהיה
בקיום החוקים סיוע שלם ומקיף
לעני והיענות לכל צרכיו ,יהיה להם
ערך גם בטיפוח אדם טוב יותר וביש
צירת עולם טוב יותר.
שבת שלום ,שבת של קריאת
שמות ,של גאולה ,של מחויבות
לארץ ,של תיקון עולם והפיכתו לטוב
יותר.

הרפת והחלב

הלוח הירוק

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הלוח המופץ בכל הקיבוצים

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

היכרויות
משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת
במשרדי ניתן להכיר בני זוג
ששואפים להיות מאושרים .רווקים/ת
גרושים /ת אלמנים/ת
אתם אלה שהשליטה המלאה על
חייכם להגשים שינויי משמעותי בחייכם,
זמנו לחייכם אוש ,ר אל תשארו לב .ד
רכזו את החשיבה שלכם בחשיבה
חיובית ליצור שינוי משמעותי בחייכם.
להיות מאושרים ,להכיר בן/ת זוג לחיים
לקצר את התהליך בעזרתי ניצור שינוי
משמעותי בחייכם ונגיע למטרה.
מומחית להכרויות  :הורים מודאגים
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות
כלבבם  .המאגר מהצפון עד לדרום
כולם נבדקים על ידי תעודת זהות
לפרטים  :מנהלת המשרד רעות
הכרויות 052-4403890
כתובתי באינטרנט
www.rdatihg.co.il

 72ג' נאה איש שיחה ,אקדמאי ,אינטלגנט
מעניין מקיבוץ בצפון,מעוניין להכיר חברה
לחיים מעניינת ,אשת שיחה,נעימה ,
לבבית לחברות כנה ואמיתית
לפרטים 052-8342997 :
 53ג' אקדמאית איכותית ויצוגית
אשת שיחה מעניינת ,קשובה  ,לבבית
מעוניינת בחבר לחיים אדם איכותי עדין
נפש לחברות כנה ואמיתית
לפרטים 054-4988168
 77נאה נראה צעיר לגילו  ,אדם איכותי
ורציני עם כוונות טובות  ,עם המון פרגון
ונתינה ,קשוב לבבי ,חובב טיולים מעוניין
להכיר חברה אמיתית לחיים שמחים
ומאושרים מאזור הצפון בלבד
לפרטים אהובי 052-4768659

דרושים/ות

074-7457405

18.50 X 33.50

קיבוץ ברור חיל דרוש/ה

073-2369058

מנכ"ל/ית תאגיד אחזקות
(מרכז/ת משק)

 בעל/ת ניסיון לפחות של  5בתפקיד דומה בעל/ת יכולת ניהול אנשים ,תקציבים ופיתוח עסקי בעל/ת תקשורת בין אישית ברמה גבוהה  50%משרהקו"ח ל marcelomit@gmail.com :עד ה27.09
ניתן לקבל דרישות מפורטות לתפקיד באותו אמייל

טיולים לחו"ל
• טיול ייחודי ובלעדי :שייט בדלתת
הגאנגס (מפרץ בנגל) ופסטיבל "אורות
האלים" בווארנסי.
 10ימים ,יציאה.5/11/19 :
• טרק רגלי בנפאל –
)EBC (Everest Base Camp
 17ימים ,יציאה28/11/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים במחירים
מפתיעים ומיוחדים052-2796686 .
*צימרים זריחה בגלבוע 052-2358554

למכירה קרוואן מרוהט כולל מקלחת
ושירותים מתאים מאוד לנופש
משפחתי רישוי לגרירה ברכב פרטי
חיים 050-5280097

קרוואן למכירה כ  40מ׳ר רצפת בטון
וריצוף טרצו סורגים בכל החלונות
פלדלת גג מבודד חדש ארון קיר גדול
שני מזגנים אלקו הייטק
 0522223402רם

להשכרה
להשכרה בית אריזה לפירות וירקות
כולל חדרי קירור.
אך ורק לחקלאות.
052-3383151

קניות
רובוט לניקוי פאנלים סולארים
במצב חדש 050-650-8161

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ
בתי עץ לכל מטרה – צימרים ,דיור,
משרדים ועוד.
גגות רעפים – בניה  /חידוש ,פרגולות,
דקים ,תוספות בניה מעץ ,ריהוט גן וכו'.
נסיון של  18שנה בהתיישבות העובדת,
איכות ואמינות ללא פשרות.
מושב כפר ברוך 4658888־,052
le.com־www.zakai

למכירה מכולה שמוסבת לקליניקה
 +גג  +דק  +מזגן  +שירותים  +מים חמים
במחיר גמיש של ₪ 15,500

יענקלה 052-2510011

מעוניין לפרסם

בלוח הירוק?

כל המודעות בלוח הירוק של עיתוני ההתיישבות

למכירה/השכרה

רוצה עתיד ירוק?
פרסם היום בלוח הירוק!מטפלות/ים
לגיל-הרך
סדנאות

היכרויות

לקיבוץ גבעת חיים איחוד
דרושות/ים

• מכולות וקרוואנים • .ללמוד כתיבה “רעות הכרויות”
הובלות בכל חלקי עם סמי ברדוגו משרד הכרויות
הארץ  +מנוף  100טון .למתחילים -
מ- 18:00
קונה מכולות ומבנים.
למתקדמים -
052-2796686
מ- 10:00
052-8265609
סדנת אמני

יום ג' • למטרת נישואין
 20:30רווקים/ות או פרק
יום ג' ב’ בחיים .לאיכותיים
12:30
ורציניים בכל הגילאים.
הקיבוץ
להכרות
מומחית

דרוש/ה

מחפש עוב
די
ם
?
חם/גריל
פס
טבח/ית
ממטבחי מסעדות מלווה תומך
עם ניסיון
רוצה למכור/
ל
ק
נו
ת
?
טבח/ית פס קר לילד בגיל 5
אתה חייב לעצ

03-6919680 052-2988852
ללא ידיעת הילדים
 0 7 7 - 2 3 4 0 8 7 8הנחות לחברי הקיבוצים
שהוריהם מודאגים
להשכרה
טיולים בחו”ל

לעבודה עם ילדים בגילאים שונים

מך

עם ניסיון מעבודה במסעדות
או בתי קפה

לפרטים050-2056693 :

עתיד ירוק בלוח הירוק!
שילדהם עדיין לא מצאו

תנאים מצויינים למתאימים.
בסיס  +טיפים ,אפשרות למגורים,
מוכר כמועדפת

טיול
• להשכרה מיכלי דולב • -נפאלהש
בו
עון
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ארוכות באר
האיכותי .מאגר הקיים
וקצרות.ץ.
ספארי ,מקדשים.
מהצפון ועד לדרום25 .
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פקס 04-6650029-טיול
חתונות לפני ומאחורי
 16יום באפריל .2014
לרכישה דוד  -גורהש
מוכחות.
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• קבלן גיזום ועקירה
הנושאים הרלוונ
ארז 054-8070209 ,סיגל054-8312338 ,

073-2369058

למכירה קרווילה

אחת.
 2יח’ של 66מ”ר כל טיים
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אשכולית ,זית ,הדרים0 5 0 - 8 9 2 0 0 0 4 ,
 • www.elnepal.co.ilמחלקה מיוחדת
חלוקה מצויינת.
אבוקדו ,נשירים ועוד..
-

מגזין חקלאי
למסורתייםמקצו
ומסורתיות
והוצאת שורש
עי ,איכותי ומהודר ,העוסק בתחומי
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ובמושביה אם .נ א פ ו ר נ ה גרושות ,אלמנים ,העוסקים בענף זה בקיבוצים
,15.4.14
מבנים ניידים יציאה:
28.4.14
• זכאי לצימר בע”מ חזרה:
פרסום בעיתונים אלו יה
ווה
עב
דגנית
050-8220876
ורך
מ
נוף
לה
רח
בת
פעי
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בניית צימרים  /בתי (יציאה
כם בסקטור הקיבוצי ומושבי.
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אורלי
052-4403890
ק”
ח
שי
פה
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עץ ,תוספות בנייה ל פ ר ט י ם :
דת בקרב עובדים פוטנצ
אלמנות לפרטים לפנות:

שביטי •דע50ונסרווק,יון במהנדסתחום עיסוקך.

מעץ  -פרגולות ודקים .איתי
מושב כפר ברוך0 5 0 - 5 7 5 5 2 0 0 ,
טל’ 052-4658888 :או "עולם אחר" אזרחי ,נאה מאוד,
www.zakai-le.comלה צע ת פ רס
1-700-708-999ום פ
איכותי,נהיצוגי,א לימקסיםנו

יאליים בעלי

להצעה פרסום

פנה אלינו בטל:ל’695705408 5:
2374
07073-4אואו ב
מיי ל.ilm:
באישיותוv.iaco.co
ed
מעוניין@kef@nems-aamri
ttov_vada
ka
אינצ'ים
פרסום מודעות
להכיר רווקה אקדמאית
בלוח הירוק בכל התחומים
הלוח הירוק

לפרטיםttova@kenes-media.com :

074-7457405 H

073-2369058
|| 22

23.1.14

אירופאית עד גיל 38
לנישואין .למתאימות
ניתן לכתוב לת"ד 6277
מרכז הכרמל חיפה

לפרטים מירון:

052-3511684
12.9.2019

|| 19

פריצת דרך בשוק המערכות הסולאריות הביתיות

דוראל ומשק אנרגיה
מגיעים אליכם עד הבית

שיתוף פעולה בין משק אנרגיה לקבוצת דוראל אנרגיה ,להתקנת
מערכות סולאריות ביתיות במסגרת ההסדרה התעריפית

איכות

אמינות

ניסיון מוכח
שירות

פתרון
מקצה לקצה

www.doral-energy.com
ליצירת קשר | 074-7876888 :מיייל | shimon@doral.co.il .רחוב החילזון  ,6רמת גן

